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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Toelichting over de werking van het Centrum voor Basiseducatie VZW - Open School voor volwassenen.

3. Oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap zorgbedrijf. Principebesluit.

4. Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers. Voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring.

5. Toekenning van kasvoorschotten aan de wijkcentra. Aktename.

6. Verdere stappen in de ontwikkeling van een volwaardig wijkcentrum voor Wijkteam ZUID. Voorstel tot goedkeuring.

7. Samenwerking tussen wijkteam ZUID en een privaat wassalon. Voorstel tot goedkeuring.

8. Ondersteuning De Bolster - Antigone in sociale begeleiding wijktheaterstuk Overleie.

9. Samenwerkingsovereenkomst met De Poort VZW – luik werk. Voorstel tot goedkeuring.

10. Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en Stad Kortrijk en de feitelijke vereniging Lions Club Kortrijk Mercurius.

Voorstel tot goedkeuring.

11. Rietveld Bissegem. Aanvraag tot erkenning als groep van assistentiewoningen. Voorstel tot goedkeuring.

12. Opnamebeleid en wachtlijstbeheer in onze woonzorgcentra. Voorstel tot aanpassing.

13. Afname raamcontract ICT.

14. Busvervoer uitstappen wijkteams. Voorstel tot gunning.

15. Hoeve Armengoed Bissegem. Beveiligingsmaatregelen. Extra toelichting door preventiedeskundige.

16. Verkoop hoeve in Bavikhove. Voorstel tot goedkeuring.

17. Vernietiging van tijdelijk te bewaren archief. Voorstel tot goedkeuring.

18. Varia.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 16 juni 2016 | punt 3

Onderwerp Oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap zorgbedrijf. Principebesluit.

Indiener An Spriet Dienst waarnemend secretaris

Doelstelling Bundelen van de zorgactiviteiten in een interne organisatie, een zorgbedrijf.

Feitelijke
aanleiding

De Vlaamse Regering besloot dat de OCMW’s op 1/1/2019 dienen te integreren in de gemeenten.
De regelgeving om deze integratie te realiseren is nog niet rond.
Om klaar te zijn voor een mogelijke integratie, willen wij de zorgactiviteiten van het OCMW
bundelen in een verzelfstandigd geheel.
De raad voor maatschappelijk welzijn besprak op 24 mei 2016 het voorstel tot de oprichting van
een zorgbedrijf onder de vorm van een IVA.

Beoordeling Op de informele bijeenkomst van de raad in Cadzand op 13 en 14 november 2015 werd het
voorstel voor de oprichting van een zorgbedrijf geformuleerd.
Het voorstel omvatte de uitgangspunten, de doelstellingen, de opdracht, de partners en de
rechtsvorm van het zorgbedrijf.

Doel was om een zorgbedrijf op te richten onder de vorm van een OCMW-vereniging Titel VIII,
hoofdstuk 1, een publieke OCMW-vereniging met rechtspersoonlijkheid. De partners van
deze publieke vereniging waren het OCMW Kortrijk, de Stad Kortrijk en de VZW Zusters
Augustinessen. De contractuele verhouding OCMW-VZW Zrs. Aug. zou via cessie worden
overgenomen door de nieuwe OCMW-vereniging.

Het behoud van de contractuele en historische constructie met de vzw is één van de belangrijkste
uitgangspunten, gezien de veel gunstiger financiering van de ligdagprijs in de woonzorgcentra
door het RIZIV. Door de private werkgever vzw Zusters Augustinessen genieten onze
woonzorgcentra van de RIZIVforfaits die gehanteerd worden in de non-profitsector.

De oprichting van een publieke OCMW-vereniging vergt een goedkeuring van de gemeenteraad en
van de Vlaamse Regering.
Na contact met de bevoegde administratie van de Vlaamse Regering, het Agentschap Binnenlands
Bestuur, bleek de gewenste constructie publieke OCMW-vereniging met overdracht van de
contractuele verhouding met de vzw Zusters Augustinessen niet mogelijk. Daardoor zou het
financieel voordeel van de gunstiger RIZIV-financiering wegvallen.

Onmiddellijk startten we de zoektocht naar een alternatieve rechtsvorm voor de oprichting van
een zorgbedrijf, binnen de decretale mogelijkheden van verzelfstandiging en met aftoetsen van
de uitgangspunten en doelstellingen.

Op die manier kwamen we tot de rechtsvorm intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid, voorzien in het OCMW-decreet onder Titel VII hoofdstuk 1.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan OCMW-diensten belasten met welbepaalde
beleidsuitvoerende taken, die behoren tot de opdrachten van het OCMW. Deze diensten worden
verzelfstandigd, maar krijgen geen rechtspersoonlijkheid. Dit is een Intern Verzelfstandigd
Agentschap (IVA).
Deze verzelfstandigde diensten worden beheerd buiten de algemene diensten van het OCMW. Zij
hebben een apart organogram, maar vallen onder het bestuur en beleid van de raad voor
maatschappelijk welzijn.

De raad stelt het hoofd van het agentschap aan, die belast wordt met de algemene leiding. Met
het hoofd van het agentschap sluit de raad een beheersovereenkomst af betreffende de taken, de
doelstellingen, de werkingsmiddelen, de financiering en de informatieverstrekking aan de raad.
De raad verleent het IVA een zekere mate van operationele autonomie.

Budget en jaarrekening worden geconsolideerd met het budget en jaarrekening van het OCMW.

De raad richt het IVA op. Het oprichtingsbesluit vermeldt de taken die aan het IVA worden
toevertrouwd en de mate van operationele autonomie.
Het oprichtingsbesluit valt niet onder bijzonder toezicht. Er is geen goedkeuring vereist van de
gemeenteraad, noch van de Vlaamse Regering. Er is wel voorafgaand advies vereist van het
College van Burgemeester en Schepenen.



De volgende diensten worden ondergebracht in het IVA zorgbedrijf: de woonzorgcentra, het
dagverzorgingscentrum, de centrale keuken, de thuiszorgdiensten, de kinderopvang, de
woondiensten, het volksrestaurant (in relatie tot de centrale keuken).

Na een eventuele integratie van het OCMW in de stad kan het IVA behouden blijven. Het
gemeentedecreet voorziet een identieke vorm van interne verzelfstandiging.

De huidige samenwerking met de vzw Zusters Augustinessen blijft bestaan.

Het zorgbedrijf onder IVA-vorm wordt opgericht op 1 januari 2017. De formele besluitvorming
voorzien we in het late najaar. Op vraag van de raad zal nog een extra raadzitting gewijd worden
aan de beheersovereenkomst, de opdracht, taken en doelstellingen van het zorgbedrijf en de
modaliteiten van het oprichtingsbesluit.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet Titel VIII hoofdstuk 1
 Vlaams regeerakkoord 2013-2018
 Conceptnota Minister Homans 16 januari 2015
 Conceptnota Minister Homans 13 mei 2016

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 raad voor maatschappelijk welzijn 13 en 14 november 2015 Cadzand
 raad voor maatschappelijk welzijn 24 mei 2016

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat principieel akkoord om een zorgbedrijf op te richten onder de vorm van een intern
verzelfstandigd agentschap, zoals voorzien in het OCMW-decreet titel VII, hoofdstuk 1.

In het zorgbedrijf zullen de volgende diensten worden opgenomen: de woonzorgcentra, het
dagverzorgingscentra, de dienst wonen, de kinderopvang, de thuiszorgdiensten, de centrale
keuken en het volksrestaurant.

De raad geeft opdracht aan de administratie om het formele oprichtingsbesluit voor te bereiden,
om een voorstel van organisatiestructuur en een ontwerp van beheersovereenkomst op te maken.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 16 juni 2016 | punt 4

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 15 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 9.542,74 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 en 17 maart 2016 heeft de Raad 165 dossiers geviseerd en
uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

vereffend 67

afbetaling 57

verkoop gepland 3

Centraal Bestand Beslagberichten 0

niet uitvoerbaar 23

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 2

collectieve schuldenregeling 9

uitverkocht 4

165

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot de lijst van 15 invorderingsdossiers (totaal 9.542,74 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Toekenning van kasvoorschotten aan de wijkcentra. Aktename.

Indiener An Spriet en Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling We willen in elk wijkcentrum voldoende startkapitaal voorzien zodat men bij elke maandafsluiting
voldoende geld heeft voor afrekening met de financiële dienst.

Feitelijke
aanleiding

Overgang van software van ABDO naar Recreatics.

Beoordeling Ieder wijkcentrum beschikt over een bankrekening voor de ontvangst van inschrijvingsgelden en
ook als verbinding met de financiële dienst: maandelijkse storting aan de financiële dienst van de
geïnde sommen en vanuit de financiële dienst terugbetaling van de gedane kleine uitgaven. Deze
financiële verrichtingen worden soms in compensatie gedaan.
Tot op heden beschikten de wijkcentra niet over een voorschot waardoor de financiële transacties
na maandafsluiting bij gebrek aan provisie soms moesten uitgesteld worden. Als het OCMW aan
elk wijkcentrum een voorschot stort op hun bankrekening, dan wordt hun kas hiermee niet
verhoogd, maar dan kan elke maandafsluiting vlotter gebeuren. Ter verantwoording van het
banksaldo zal iedere centrumleider na storting van het voorschot een document ondertekenen
waarin verklaard wordt dat het voorschot ontvangen is op de rekening van het wijkcentrum.

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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt er akte van dat aan elk wijkcentrum een provisie zal worden gestort om de
maandafsluitingen vlotter te laten verlopen. Hierbij per wijkcentrum opgave van de te storten
bedragen:

 Centrum (Zonnewijzer) 3.000
 Zuid (Condé) 1.500
 Marke (’t Cirkant) 1.500
 Heule (Zevenkamer) 2.000
 Bissegem (Vlaskapelle) 1.000
 Noord (Overleie) 1.000
 Zuidelijke Rand 1.000

11.000
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Onderwerp Verdere stappen in de ontwikkeling van een volwaardig wijkcentrum voor Wijkteam ZUID.
Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Ruben Degryse Dienst Directie welzijn

Doelstelling Stapsgewijs komen tot een volwaardig wijkcentrum in het gebied Zuid (driehofsteden/Sint
Elisabeth/Lange Munte/Condédreef/’tHoge/Sionwijk)

Feitelijke
aanleiding

Sinds enkele jaren werkt het OCMW met Wijkteams. In Kortrijk 8500 gaat het om 3 wijkteams.
Wijkteam Zuid (alles binnen 8500 en onder de spoorweg) heeft als enige Wijkteam nog geen
volwaardig wijkcentrum.

Ruim een jaar geleden werd afgesproken dat het wijkcentrum voor Wijkteam Zuid in de gebouwen
van de Goedkope Woning in de Driehofsteden zullen komen. De huisvestingsmaatschappij doet
alle investeringskosten. Het OCMW betaalt huur aan Goedkope Woning.

Op vandaag is er een tijdelijk, klein wijkbureau in één van de appartementen van Blok 5, net
naast de buurtbibliotheek.
Het komende jaar zal het wijkbureau – samen met de bib – zijn intrek nemen in de andere kant
van het gebouw terwijl de ene kant gerenoveerd wordt.
Tegen eind 2017 nemen bib, wijkbureau en het wijkcentrum De Condé dan weer hun intrek in de
definitieve locatie op het gelijkvloers van het genoveerde gebouw.

Alle wensen, noden, looplijnen, functies, … voor dit wijkcentrum (geïntegreerde dienstverlening)
werden doorgesproken met de architecten van Goedkope Woning.
Nu ligt er een grondplan voor van hoe het Wijkcentrum er kan gaan uitzien.

Beoordeling Het grondplan dat voorligt is de volgende stap in het ontwikkelen van een volwaardig wijkcentrum
voor Wijkteam Zuid.

Het Grondplan houdt rekening met alle wensen en noden van zowel de bib als het wijkcentrum ifv
van een geïntegreerde werking en een uitvalsbasis voor het hele gebied.

Financiële
toetsing

Budget In 2017 is hiervoor 60.000 euro voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces



Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met huidig voorliggend grondplan.

De raad gaat akkoord met aankoop van het nodige meubilair nadat alle nog bruikbaar meubilair
dat ook past in de look en feel van het wijkcentrum werd gerecupereerd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerking tussen wijkteam ZUID en een privaat wassalon. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Ruben Degryse Dienst Directie welzijn

Doelstelling Voor de bewoners van de buurt rond de driehofsteden de dienstverlening van een wassalon aan
sociale tarieven (de tarieven gehanteerd in de wijkcentra) bereikbaar/beschikbaar maken door – in
een tijdelijk experiment - een samenwerking op te zetten met het bestaande (commerciële)
wassalon.
De methodiek van samenwerking – mocht die goed werken - ook overdraagbaar maken naar andere
gebieden/buurten in Kortrijk, rekening houdende met de procedurevoorschriften van openbare
aanbesteding.

Feitelijke
aanleiding

Vanaf januari 2018 krijgt wijkteam Zuid zijn uitvalsbasis op de benedenverdieping van Blok 5 van
de Driehofsteden. Daar zullen een bibliotheek en een wijkcentrum samen hun intrek nemen en een
geïntegreerde werking uitbouwen.
De drie woonblokken (2 bestaande gerenoveerde gebouwen en 1 nieuwbouw) zullen samen bijna
300 appartementen tellen.
Door de huidige aanwezigheid van het wijkteam in die buurt merken we dat er een nood bestaat
aan een wassalon dat werkt met sociale(re) tarieven.

Er is een commercieel wassalon in de Minister de Taeyelaan.
De prijzen die daar nu worden gehanteerd zijn voor mensen die genieten van sociaal tarief of
voorkeurstarief niet betaalbaar.
(4 € (1 jeton) voor machine van 6 kg, 8 € (2 jetons) voor machine van 10 kg, 0,5 € (1 jeton) voor
een droogkast waarvan de beurt veel te kort is om kleren te drogen).

Beoordeling Eerder dan in het wijkcentrum zelf een wassalon in te richten en uit te baten waar mensen kunnen
komen wassen en drogen aan sociaal en/of voorkeurstarief opteren we ervoor om in eerste
instantie te pogen een samenwerking op te zetten met het commercieel wassalon dat er nu is in de
Minister de Taeyelaan.

Zelf een wassalon inrichten en uitbaten in het wijkcentrum lijkt ons niet zo’n goede optie omwille
van onderstaande redenen.

 Het is kostenintensief: inrichting, aankoop wasmachines, onderhoud, elektriciteit, water,
wasproduct.

 Het is arbeidsintensief: begeleiding door personeel
 Het neemt nogal wat plaats in die eigenlijk niet beschikbaar is gezien de weinige vierkante

meters die we hebben voor het nieuwe wijkcentrum/bib.

Samenwerking met het wassalon zou op volgende manier kunnen.
 Het OCMW koopt jetons aan van het wassalon.
 Het wassalon geeft een korting op de prijs van de jetons.
 Wij verkopen die jetons aan mensen die recht hebben op sociaal of voorkeurstarief: die

klanten betalen effectief slechts het tarief waarop ze recht hebben. (idem zoals in andere
wijkcentra)

Voordelen hiervan zijn:
 De kostprijs van het verschil tussen commercieel tarief en sociaal/voorkeurstarief wordt

door zowel OCMW als wassalon gedragen. (verdeelsleutel moet gevonden worden in
onderhandelingen)

 Heel wat mensen die nu niet naar het wassalon gaan worden daar toch klant.



Voorbeeld van prijszetting:

In bovenstaande tabel draagt het wassalon telkens 1 € bij per jeton om te wassen en 0.25 € per 3
jetons om te drogen. Deze bedragen zijn nog op geen enkele manier doorgesproken met het
wassalon en dienen enkel om de mogelijke manier van werken te illustreren.

Financiële
toetsing

Budget Budget voorzien op sociale dienst.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Niet van toepassing

Eerdere
beslissingen

 Geen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord dat de wijkteams in onderhandeling gaan met het wassalon op de
driehofsteden om tot dergelijke constructie te komen en een voorstel van kostendeling uit te
werken. Een definitieve beslissing over een proefperiode voor een concrete samenwerking komt er
pas nadat het concrete voorstel ook op het MAT , het vast bureau en/of de Raad is gekomen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Ondersteuning De Bolster - Antigone in sociale begeleiding wijktheaterstuk Overleie. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst directie Beleidsteam

Doelstelling Versterken van wijkbewoners en versterken van wijkgerichte werking en samenwerking

Feitelijke
aanleiding

De Bolster werkt reeds 16 jaar samen met Antigone in de uitvoering van hun wijkprojecten en
sociaal artistieke werking.
Jaarlijks dienen ze bij de Vlaamse Overheid dossier in voor projectmiddelen om deels in te staan
voor begeleidingskosten rond wijkproject.

Het primaire doel van het sociaal-artistiek project is om een groep mensen met een (sociale)
problematiek samen met mensen die maatschappelijk wel sterker staan een creatieve uitdaging te
laten aangaan. De gezamenlijke activiteiten, de theatersessies en het maken van een
theatervoorstelling zijn daarbij een middel tot gemeenschapsvorming en individuele ontplooiing
(empowerment), eerder dan een doel.
Daarnaast is voor een deel van de deelnemers het meewerken (spelen, koken, zaalwacht, kledij,
decor, klaarzetten ruimte, …) aan een theatervoorstelling en deze te presenteren aan een publiek
het eindstation van hun rit. Om de artistieke en productionele kwaliteit te garanderen, werd
daartoe de samenwerking met een professioneel theaterproductiehuis gezocht (Theater
Antigone).

Met nieuw decreet nu worden sociaal artistieke werkingen naast artistieke werkingen geplaatst. Er
is maw geen apart subsidiebudget meer voor werkingen sociaal artistiek. Dit maakt het niet
makkelijk voor de sector aangezien zij werken met meer kwetsbare groepen, meer tijd en inzet
nodig hebben in sociaal omkaderen van deze groep.
De projectaanvraag van Antigone voor 2016 werd gunstig beoordeeld.
Maar door een verlaging van het beschikbare budget werden middelen enkel toegekend aan die
initiatieven die als zeer goed scoorden, de initiatieven die goed scoorden kregen nu geen subsidie.

Gezien belang van deze werking voor de buurt, de nauwe samenwerking met het wijkcentrum
willen we hier voor dit jaar vanuit OCMW eenmalig tussenkomen om werking te kunnen
continueren.
We willen dit tevens aankaarten op Vlaams niveau om mogelijkheden te bekijken naar structurele
ondersteuning ipv via projectmiddelen.
Personeel wordt via de bolster ter beschikking gesteld.

Beoordeling Sinds jaren maakt De Bolster zelf een theatervoorstelling met cliënten (“Een dag uit het leven van
de Bolster”). We merkten dat theater een hulpbron was in het herstelproces van onze cliënten en
wilden de aanpak ervan professionaliseren om optimale resultaten te bereiken.
We hadden het geluk dat een professioneel gezelschap in onze eigen stad actief was en zochten
een samenwerking met Theater Antigone. Zo is de sociaal-artistieke werking ontstaan, met als
eerste resultante de voorstelling ‘ça va’ (seizoen 1997-1998). Sinds dan werd onafgebroken
jaarlijks een voorstelling gemaakt waarbij een mix van mensen met een sociale problematiek en
mensen die maatschappelijk sterker staan (bvb amateurspelers) onder begeleiding van
professionele regisseurs, componisten, videasten, … en omkaderd met het professionele
‘apparaat’ Antigone (technisch, promotioneel, administratief) samen een voorstelling maken.
Daarnaast wordt ook vaak met andere (sociaal-)artistieke partners samengewerkt (Polydans,
Kunstenaarscollectief Kirrewiet, Schouwburg Kortrijk, Compagnie du Tire-Laine, Drama Makina,
De Kreun, …).
Elke productie wordt ook opengesteld naar het reguliere publiek van Theater Antigone en wordt
een tiental keer opgevoerd in Kortrijk. Ruim 1000 à 1200 mensen wonen telkens de
voorstellingen bij. Soms wordt de voorstelling (of een afgeleide daarvan) ook hernomen op
andere plaatsen (Just of Faust in Gent (Arca), Antwerpen (Zuiderpershuis) en Brussel (KVS); de
Sprookjescarroussel (Gent, Ieper, Heule); ENTER festival; Kortrijk Congé, De kleine boodschap)

Om de sociale kwaliteit van het project te blijven garanderen neemt De Bolster tijdens de
projectperiode een sociaal werker in dienst die vanuit presentie en participatie, ongebonden en
onafhankelijk van het reguliere hulpverleningsaanbod de kwetsbare deelnemers psychosociaal
ondersteunt. Bij eerdere sociaal-artistieke projecten was reeds een sociaal werker aanwezig. Het
belang daarvan wordt vanuit verschillende invalshoeken bevestigd:
* Tijdens het artistieke proces worden deelnemers vaak geconfronteerd met zichzelf, hun eigen
beperkingen en hun ervaringen. Weten dat er ‘on the spot’ een vangnet is in de vorm van een



sociaal werker is een geruststelling voor de deelnemers. De sociaal werker is een
vertrouwensfiguur en aanspreekpunt waar dagelijks beroep wordt op gedaan. Hij heeft aandacht
voor individuele welzijnsvragen en psychosociale problematiek. Op deze manier wordt erover
gewaakt dat de spelers hun problemen niet meenemen naar de speelvloer, zodat ze vrij zijn om
deel te nemen aan het creatieproces.
* De sociaal werker kan deelnemers actief toeleiden naar het juiste pad tot hulpverlening, zowel
binnen als buiten de Bolster. Deelnemers vinden (opnieuw) de weg naar het activiteitencentrum,
het arbeidszorgcentrum, het psychosociaal revalidatiecentrum of het aanbod van beschut wonen
of psychiatrische thuiszorg, budgetbegeleiding,… waardoor er kansen ontstaan om preventief te
kunnen optreden.
* Ook de sociaal werkers van Centrum Overleie ervaren meer openheid in relatie tot de sociaal-
artistieke werking met Theater Antigone. Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van het centrum
zijn beter op de hoogte van wat het wijkproject inhoudt en zoeken gemakkelijker contact met het
theaterhuis. De sociaal werker zorgt m.a.w. voor een drempelverlagend effect zowel bij
deelnemers als medewerkers.
* Door de brugfunctie die de sociaal werker vervult, ziet de sociaal-artistieke werking
mogelijkheden groeien om deelnemers aan te trekken vanuit andere hoeken die eerder nog niet
werden aangeboord.
* De sociaal werker woont elke repetitie bij en volgt het artistieke proces nauw op. N.a.v. elke
repetitie is er ook overleg tussen de sociaal werker en de regisseurs. Zo blijven de regisseurs op
de hoogte van hoe het gaat met elke speler, zonder dat ze ‘overdonderd’ worden door de details
van iemands problematiek. Ook de sociaal werker blijft op de hoogte van de artistieke
bedoelingen en het artistiek traject van elke deelnemer.
*De verschillende stappen die daarbij worden doorlopen zijn: 1. Voortraject, 2. Lezen en
bespreken, 3. Delen, confronteren en discussiëren, 4. Verwerken, bewerken en fictionaliseren, 5.
Rolverdeling, 6. Inspelen, 7. Voorstellingen, 8. Nazorg. Voor een meer gedetailleerde beschrijving
van deze stappen, verwijzen we graag naar de beschrijving van het werkproces bij de functie
Productie en de bijlage waar de artistieke en inhoudelijke plannen in meer detail worden
beschreven.

Er is vanuit Antigone reeds jaren een nauwe samenwerking met het wijkcentrum. Er wordt
gerekruteerd via het wijkcentrum, ook vrijwilligers werken voor de beide organisaties. Bepaalde
ruimtes worden samen gebruikt ifv activiteiten ed.
Sociaal artistieke kan nog meer benut worden in het naar buiten komen en bereiken van mensen
in de buurt.
Met deze overeenkomst willen we de relaties nog verder versterken via regelmatig overleg tussen
de sociaal werker van Antigone en anderzijds de centrumleider van het wijkcentrum. Zo kunnen
we nog verder nauwer afstemmen rond sociale begeleiding (wie neemt wat op zich, relatie
OCMW- sociaal huis versterken), rond inzet vrijwilligers, rond extra samenwerkingsmogelijkheden
en initiatieven vanuit het wijkcentrum waar we creatieve insteek zoeken. Zo willen we hen nauwer
inzetten in de verdere uitbouw van het wijkactieplan, om zo de wijk en bewoners sterker te
betrekken op de werking. We zetten hun expertise in om bewoners extra te betrekken.

Theater Antigone zet zelf ook meer dan 75.000euro in in dit project. Ze vragen een cofinanciering
vanuit OCMW voor de inzet van de sociale begeleider.

Financiële
toetsing

Budget Geen budget voorzien.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits deze toekenning nu slechts voor 2016 beslist wordt en
mits hiervoor met de budgetwijziging krediet voorzien wordt.

Wetten en
reglementen

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met de samenwerking en maakt bedrag van 20.000euro vrij om deze
werking te kunnen continueren. De middelen worden uitbetaald aan De bolster vzw die
personeelslid ter beschikking stelt voor 6 maand aan Antigone om wijktheater te begeleiden.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met De Poort vzw – luik werk. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Piet Lareu Dienst Beleidsteam/Leerwerkplaats

Doelstelling De samenwerking met De Poort vzw versterken mbt de dagelijkse opvolging en coördinatie van
de leerwerkplaats ifv het verhogen van doorstroomkansen van leerwerknemers

Feitelijke
aanleiding

OCMW Kortrijk heeft reeds jarenlang een samenwerking met De Poort vzw; enerzijds op vlak van
wonen (sociaal verhuurkantoor) en anderzijds op vlak van werkervaring (leerwerkplaats). De
(technische) omkadering van de leerwerkplaats gebeurt eigenlijk al van bij de start door
instructeurs, die op de loonlijst staan van De Poort vzw. In 2011 werd samen met De Poort vzw
een nieuw samenwerkings- en financieringsmodel uitgewerkt, waarbij de effectieve loonkost van
de instructeurs via maandelijkse facturatie verrekend werd. Naar analogie met de andere
samenwerkingsovereenkomsten met externe partners (oa CAW, Bolster, …) willen we voor de
leerwerkplaats ook een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met De Poort vzw voor meerdere
jaren (tot 2019), waarbij een vast bedrag op jaarbasis (€ 405.000) afgesproken wordt voor de
omkadering van leerwerknemers (36), OCMW-cliënten en andere kwetsbare groepen.

Concreet gaat het om de samenwerking tussen OCMW Kortrijk en De Poort vzw voor de
dagelijkse opvolging en coördinatie van de leerwerkplaats:
 het administratief, logistiek en sociaal ondersteunen en verder uitbouwen van de leerwerk-

plaats
 het begeleiden van leerwerknemers, OCMW-cliënten en kwetsbare groepen binnen de

leerwerkplaats
 het uitvoeren van werken in opdracht van OCMW en De Poort vzw volgens een

prioriteitenlijst
 het verhogen van de doorstroommogelijkheden van leerwerknemers en OCMW-cliënten
 het opzetten en/of actief meewerken aan regionale en/of Vlaamse projecten

Beoordeling Deze samenwerking past volledig binnen het Plan Nieuw Kortrijk en vooral binnen 3. Een stad,
die onderneemt en deelt. Dit samenwerkingsakkoord zorgt voor:
 Extra werkvloeren en werkervaringskansen, omdat De Poort vzw ook haar eigen technische

dienst zal openstellen voor leerwerknemers, OCMW-cliënten en kwetsbare groepen
 Extra doorstroommogelijkheden voor leerwerknemers, OCMW-cliënten en kwetsbare

groepen
 Een coördinatie-tandem, waarbij hert OCMW een technisch coördinator/

teamverantwoordelijke leerwerkplaats en De Poort een agogisch coördinator inbrengt
 Financiële transparantie: De Poort vzw krijgt een vast bedrag (€ 405.000 / jaarbasis) en

moet het hiermee doen (geen indexatie)
 Inhoudelijke transparantie via een kwartaaloverleg en -rapportage met nauwe opvolging

van de afgesproken resultaten.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst OCMW Kortrijk en De Poort vzw – luik werk

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De OCMW raad gaat akkoord:
- met de samenwerkingsovereenkomst OCMW Kortrijk en De Poort vzw – luik werk
- met de uitbetaling van € 405.000 op jaarbasis of € 33.750 op maandelijkse basis aan De Poort
vzw vanaf juli 2016

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en Stad Kortrijk en de feitelijke vereniging Lions Club
Kortrijk Mercurius. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst Welzijn

Doelstelling Aangaan wederzijdse engagementen tussen enerzijds OCMW en Stad Kortrijk en anderzijds de
Lions Club Kortrijk Mercurius, kaderend binnen hun project Student Academy Mercurius.

Feitelijke
aanleiding

De Lions Club biedt ondersteuning aan studenten uit het Kortrijkse die hun 1ste jaar hoger
onderwijs willen aanvatten, maar omwille van een aantal drempels uit de boot dreigen te vallen.
Het OCMW en de Stad OCMW beschikken over de kanalen om het project kenbaar te maken en
om kandidaten mee toe te leiden. De vraag tot samenwerking werd gesteld.

Beoordeling De Lions Club startte een drietal jaar geleden een project op, ter ondersteuning van studenten. Ze
bieden toekomst aan een groep kans-zoekende jongeren, via een actief peterschap en met morele
en financiële steun. Hun fonds wordt gespijsd door bedrijven die op dagbasis € 1 besteden aan
het project. Momenteel engageerden een 120-tal bedrijven zich, en staat de vereniging in voor
de begeleiding van 7 studenten. De vereniging maakte hun initiatief kenbaar aan een aantal
Kortrijkse middelbare- en hogescholen.

De doelstelling is om vanuit begeleiding de kansen om effectief hogere studies aan te vangen, en
de slaagkans zelf, te verhogen. De financiële context wordt in rekening gebracht, waar nodig
wordt er een tussenkomst voorzien. Dit door rechtstreekse vereffening van zowel een éénmalige
kost of een maandelijkse bijdrage. De student ontvangt de financiële middelen niet zelf, de
vereniging betaalt de factu(u)r(en). Het budgetplan wordt opgesteld bij aanvang, met behulp van
de aangestelde peter. Die bekijkt gedurende de studieperiode de haalbaarheid en stuurt bij indien
nodig. Daarnaast staat hij in voor de begeleiding vanaf de startfase tot het einde van de studies.
De peter evalueert de inzet van de student en geeft een advies over de verderzetting van het
engagement.

Het initiatief kadert binnen een aantal doelstellingen van het Plan Nieuw Kortrijk en het
Beleidsplan van het OCMW. Samenwerking is aangewezen op vlak van bekendmaking en
toeleiding. Het OCMW en de Stad Kortrijk beschikken over tal van kanalen om dit project
kenbaar te maken. Gezien de contacten vanuit de sociale dienst, brugfiguren, … met personen die
dergelijke ondersteuning kunnen gebruiken, zijn we bij uitstek partners om studenten toe te
leiden. De Lions Club kan naast de 7 personen die ze momenteel begeleiden, nog een 10-tal
studenten extra begeleiden en dit gedurende heel hun studietraject. Na het behalen van een
diploma helpen ze de student bij het zoeken naar een job.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst tussen STAD/ OCMW Kortrijk en LIONS CLUB Kortrijk
Mercurius

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

- Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en de Stad Kortrijk en de
feitelijke vereniging Lions Club Kortrijk Mercurius vanaf 01/07/2016 tot en met 31/12/2019,
tenzij één van de partijen beslist tot verlenging.
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Onderwerp Rietveld Bissegem. Aanvraag tot erkenning als groep van assistentiewoningen. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Filip D’Haene Dienst Wonen en Zorg

Doelstelling De Raad besliste in zitting van 24.04.14 om een erkenningsaanvraag als groep van
assistentiewoningen in te dienen bij de Vlaamse Gemeenschap voor onze 3 serviceflatgebouwen:

- Elfenberg – Heule erkend t.e.m. 31.07.14 onder het nr CE 2298;
- Ten Olme – Kortrijk erkend t.e.m. 30.09.15 onder het nr CE 1639;
- Rietveld - Bissegem erkend t.e.m. 31.12.15 onder het nr CE 1933.

Hun erkenning als serviceflatgebouw verviel na voornoemde data.
Intussen is de erkenning verleend.
Voor Rietveld waar we 26 flats uitbaten, zijn er tot nu toe slechts 25 erkend omdat de
programmatie toen net vol zat. Dat cijfer is nu “losgelaten” of vrij. Dus staat niets ons in de weg
om een erkenning voor de 26° flat aan te vragen.

Feitelijke
aanleiding

Bij de inspectie door het Agentschap Zorg en Gezondheid in functie van de erkenning van onze
serviceflats als assistentiewoningen, hebben wij de mogelijkheid bevraagd voor een erkenning van
onze 26° flat in Rietveld. Niets staat in de weg, omdat bouwfysisch alle flats identiek zijn en in de
uitbating de regeling van de 25 erkende gevolgd wordt.

Beoordeling We hebben er veel belang bij om verder erkend te blijven maar dan als groep van
assistentiewoningen. Zie nota zitting van 24.04.14: erkenning als kwaliteitslabel, vrijstelling
onroerende voorheffing, BTW-verlaging bouw, BTW-vrijstelling dienstverlening…
Vandaar de vraag om tot deze optie te beslissen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Woonzorgdecreet 13 maart 2009.
 Bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de

programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregels voor woonzorgvoorzieningen
en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

 Besluit van de Vlaamse Regering dd. 21.12.2012, betreffende de groepen van
assistentiewoningen.

 Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van
assistentiewoningen.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Team Wonen
 Staf thuiszorg
 WoonZorgOverleg (vroeger ouderenoverleg)

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Wil de Raad akkoord gaan om een erkenning als assistentiewoning aan te vragen voor de 26° flat
in de GAW Rietveld in Bissegem.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Opnamebeleid en wachtlijstbeheer in onze woonzorgcentra. Voorstel tot aanpassing.

Indiener Filip D’Haene Dienst Coördinator Wonen en Zorg

Doelstelling Het opnamebeleid van onze woonzorgcentra (WZC) dient geactualiseerd, bijgesteld en
vereenvoudigd te worden zodat meer efficiëntie wordt bekomen.

Feitelijke
aanleiding

Het opnamebeleid in onze woonzorgcentra wordt vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. Wij moeten echter rekening houden met:
- de vigerende regelgeving van de centrale overheid;
- de opvattingen van directies en verantwoordelijke medewerkers (o.a. de sociale dienst) van

het OCMW;
- een omgevingsanalyse, w.o. de definitie van de eigen plaats, ook als publieke sector.

Om de zorgbehoevendheid van kandidaat bewoners voor een WZC te meten, wordt verplicht de
KATZ – schaal gebruikt waarbij de centrale overheden ook aansturen om voorrang te geven aan
de meest zorgbehoevenden (B – C). Wij volgen ook die lijn. De actieve en opnamewachtlijsten
voor fysisch afhankelijke kandidaten zijn echter dermate aan het slinken dat wij – willen we
leegstand vermijden – ons opnamebeleid (tijdelijk) dienen aan te passen.

Beoordeling ► Opnamebeleid en wachtlijstbeheer

Het opnamebeleid in onze woonzorgcentra wordt vastgelegd door de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. Het bestuur houdt rekening met:
- de vigerende regelgeving van de centrale overheid;
- de opvattingen van directies en verantwoordelijke medewerkers (o.a. de sociale dienst) van

het OCMW;
- een omgevingsanalyse, w.o. de definitie van de eigen plaats, ook als publieke sector.

Bovendien is ons OCMW belast met de opdracht om financiële tussenkomst te verlenen in geval
van financiële behoeftigheid van bewoners, zowel in eigen rusthuizen als in niet – eigen
instellingen. In dit kader kan ook de onderhoudsplicht onderzocht worden. Het aantal financiële
tussenkomsten voor verblijf in eigen en niet eigen woonzorgcentra is de laatste decennia ferm
teruggelopen.

In gelijk welk geval, opname en / of financiële steun, beslist alleen de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, bij delegatie aan het BCSD, na sociaal en financieel onderzoek door de
opnameverantwoordelijke.

► De huidige regels zijn onder volgende items vervat

1 De basisprincipes wachtlijstbeheer

- elke instelling haar eigen wachtlijst;
- voorrang voor inwoners uit Kortrijk;
- de chronologische volgorde;
- voorrang voor de meest zorgbehoevenden;
- voorrang voor eigen serviceflatbewoners;
- de invloed van verschillende kamertypes.

2 De voorbereiding van de beslissing tot opname

- het financieel onderzoek;
- algemene tegemoetkomingen en tussenkomsten in de kosten / dagprijs;
- tegemoetkomingen en tussenkomsten in geval van financiële behoeftigheid.

► Probleemanalyse slinkende wachtlijsten voor fysisch zorgbehoevenden

Het voorrangsprincipe voor de meest zorgbehoevenden houdt in dat wij voor de WZC gesplitste
wachtlijsten aanleggen:

- Een passieve lijst: hierop worden alle kandidaten ingeschreven zonder bijzondere
(zorg)indicatie (O of A op de KATZ) en die dus op dat moment niet in aanmerking
komen voor opname.



- Een actieve lijst: hierop worden alle kandidaten ingeschreven met een zorgindicatie,
nl. B of C op de KATZ, dementie en psycho-geriatrisch profiel (enkel voor St. Jozef).
Kandidaten die overkomen van de passieve lijst dienen zelf initiatief te nemen om
hun veranderde situatie (aanwezige of toegenomen zorgbehoefte) te melden en
krijgen op datum van melding een nieuwe inschrijvingsdatum.

- Een opnamelijst: hierop worden de “opnamerijpe” kandidaten van de actieve lijst
geplaatst die daadwerkelijk verklaard hebben binnen enkele weken opgenomen te
willen zijn.

De wachtlijsten voor personen met dementie zijn ook niet onuitputtelijk, maar vertonen nog rek.
Echter voor kandidaten met een fysische afhankelijkheid zijn de kandidaten op de opname- en
actieve wachtlijst danig aan het slinken. In Biezenheem en Ter Melle zelfs geen meer. Ook de
reserve in St. Jozef raakt klein.
Deze tendens is reed ingezet in andere delen van de provincie en zet zich verder door.
Mogelijke oorzaken slinkende wachtlijsten:

- Blijkbaar lukt het voor velen nog met beschikbare mantelzorg en goede thuiszorg.
- Ook financiële overwegingen wijzen in richting keuze thuiszorg.
- Hoe zwaardere zorgprofielen in WZC, hoe groter de turn-over natuurlijk.
- Ook speelt een tijdelijke demografische factor een rol: daling geboortecijfer 1940 –

’45.
- Anderzijds mogen wij nog steeds voldoende kandidaten verwachten t.o.v. de private

WZC omdat de prijs als factor ook zal beginnen spelen (stijgende dagprijzen ten
gevolge van nieuwbouw).

► Evaluatie en voorstel tot (tijdelijke) aanpassing

Directies en Sociale Dienst van de WZC stellen voor om op 2 punten het opnamebeleid tijdelijk
aan te passen en halfjaarlijks te evalueren:

1 Afwijken van Het voorrangsprincipe voor inwoners uit Kortrijk

Op dit moment geldt: een Kortrijkzaan krijgt altijd voorrang. Dit blijft te verantwoorden omdat de
private woonzorgcentra nog steeds een groot deel niet-Kortrijkzanen opnemen terwijl de behoefte
in Kortrijk zelf groot blijft. We houden geen lijst van niet-Kortrijkzanen meer bij, gezien de
omvang van onze wachtlijsten (zie bijlage).

Er is één afwijkingsmogelijkheid: kandidaten vanaf 65 jaar, die niet in Kortrijk gedomicilieerd zijn,
kunnen met dezelfde rechten als Kortrijkzanen op de wachtlijst van een WZC, maar ook van een
ouderenwoning of serviceflat, ingeschreven worden, mits zij op datum van de aanvraag tot
inschrijving op de wachtlijst, het bewijs leveren ooit in Kortrijk gedomicilieerd te zijn geweest, en
dit gedurende minstens 15 jaar voor een aanvraag om een woning of een serviceflat en minstens
20 jaar voor een rusthuisopname, waarvan minstens 50% van die zelfde minimumperiode vervat
is in de laatste 20 jaar vóór datum van aanvraag.

 Wij stellen voor ook niet-Kortrijkzanen op de wachtlijst toe te laten en voorlopig het
voorrangsprincipe voor Kortrijkzanen los te laten. Vroeger werden nog niet-Kortrijkzanen
toegestaan indien er een familieverband met Kortrijk was (een kind dat of een verwant
die hier woonde).

 Vroeger vroegen wij voor niet- Kortrijkzanen een meerprijs van € 2,48 per dag. Ook dit
kunnen we heropnemen maar deze opleg misschien hoger zetten, nl. € 5,00 per dag.

2 Afwijken van het voorrangsprincipe voor de meest zorgbehoevenden

Op een totaal van 461 bewoners zijn er toch 395 of 85 % RVT-gerechtigden over al onze
instellingen heen, terwijl we op dit moment slechts 70 % erkenningen hebben over al onze
instellingen heen (zie tabellen hier na):

- In Lichtendal en de Weister is de bezettingsgraad RVT-gerechtigden logischerwijze
maximaal (bijna 100 %).

- In het Biezenheem is dit reeds 80 % erkenningen en 90 % in de feiten.
- In Ter Melle is dit 63 % erkenningen maar 85 % RVT-gerechtigden in werkelijkheid.
- St. Jozef ligt nog wat achterop waar slechts 74 % RVT-gerechtigden verblijven. Nu ook

de keuze is gemaakt om bewoners met een psychogeriatrisch profiel op te vangen,
moeten we er rekening mee houden dat zij op de KATZ dikwijls geen B- of C-score
behalen. Van grotere invloed is echter het aantal licht fysisch afhankelijke bewoners met
een kansarmoede-verleden.

De meest opmerkelijke trend betreft de toename van het aantal bewoners met dementie in
verhouding tot het aantal louter fysisch zorgbehoevende bewoners.



Tabel 1: Erkenningsprofiel wooneenheden WZC (per 01.04.16)

Aantal
WE

Biezenheem Ter Melle De Weister Lichtendal Sint Jozef Totaal

ROB 17 37 3 2 82 141

RVT 73 62 43 46 95 319

Totaal 90 99 46 48 177 460

Noot: + 3 eenheden kortverblijf in St. Jozef en Biezenheem (totaal 6).

Tabel 2: Bewonersprofiel WZC (per 01.04.16)

Biezenheem Ter Melle De Weister Lichtendal Sint Jozef Totaal

A’s 5 15 2 1 29 + 9
omkaderd
wonen + 4
ger-psych

65

B - C’s 32 13 15 1 42 103

Dementie
(Ad – Bd –
Cd - D)

55 (w.o. 39
Cd, 12 Bd en
4 D-forf))

70 (w.o.
44 Cd, 16
Bd en 10
D- forf)

29 (w.o.
29 Cd)

45 71 (w.o.
42 Cd, 18
BC en 11
D-forf)

270

PsySocGer
(B – C)

24 (w.o. 5
Cd)

24

Totaal 92 98 46 47 179 462

 Aangezien in St. Jozef, Biezenheem en Ter Melle nog ROB-erkenningen zijn, stellen wij
voor om toch uit de eerder licht tot matig zorgbehoevenden (A-score op de KATZ) ook op
te nemen wanneer na sociaal verslag een grotere kwetsbaarheid blijkt. Indicatoren zijn
dan eerder van psychische of sociale aard, zoals bvb. kansarmoede, geen netwerk,
zwakke begaafdheid, edm.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Diverse door de tijd

Besluitvormings-
proces

 Team Sociale Dienst WZC
 Directie WZC

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Wil de Raad akkoord gaan met de aanpassing van volgende basisprincipes inzake wachtlijstbeheer
van onze woonzorgcentra:

1 Afwijken van Het voorrangsprincipe voor inwoners uit Kortrijk

Wij stellen voor ook niet-Kortrijkzanen op de wachtlijst toe te laten en voorlopig het
voorrangsprincipe voor Kortrijkzanen los te laten. Wij stellen ook voor aan niet- Kortrijkzanen een
meerprijs van € 5,00 per dag aan te rekenen.

2 Afwijken van het voorrangsprincipe voor de meest zorgbehoevenden

Wij stellen voor ook eerder licht tot matig zorgbehoevenden (A-score op de KATZ) op te nemen
wanneer na sociaal verslag een grotere kwetsbaarheid blijkt. Indicatoren zijn dan eerder van
psychische of sociale aard, zoals bvb. kansarmoede, geen netwerk, zwakke begaafdheid, edm.
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Onderwerp Afname raamcontract ICT. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie.

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De Raad ging in zitting van februari 2016 akkoord met de overstap naar Office 365.
Gelet op de ervaring van Stad Kortrijk met dergelijke migratiebeweging, hadden we graag een
aantal hardware reeksen uit ons machinepark voortijdig vervangen, dit om performantie-
problemen te voorkomen.

Beoordeling We starten normaliter met de aanpassing van de toestellen in de zomervakantie.
Het gaat om 400 toestellen, en plannen daar eind 2016 mee rond te zijn.

Analyse van de hardware op de individuele werkplekken toont aan dat we voorzichtigheidshalve
toestellen vervangen wegens te zwakke specs. Dit zal gebeuren door vervanging van toestellen
van 4 jaar en ouder, en specifieke reeksen jonger dan 4 jaar, én vervangen van de harde schijf
van nog ‘performante’ laptops en desktops door een nieuwe solid state disk (SSD). SSD's staan
bekend om hun korte zoek- en toegangstijd.

Dit is een voorafname op hardware vervangingen die in 2017 en 2018 waren gepland.
Dit zorgt ervoor dat de afname de twee volgende jaren zal bestaan uit een reserve voor defecten,
en voor nieuwe medewerkers.

Het kostenplaatje hiervan bedraagt € 72.515,44.

Financiële
toetsing

Budget Met d rekening is vanuit 2015 een bedrag van 72.819EUR overgedragen
zodat deze investering wellicht haalbaar is zonder BW.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

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

Kortrijk voor de aankoop van informaticamateriaal
 Raadsbeslissing d.d. 17 februari 2016 m.b.t. de upgrade naar Office365.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte desktops RealDolmen
 Detaillijst vervangingen.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met een tweede afname bij RealDolmen van:

Aantal Omschrijving Eenheidsprijs Totaal

44 HP Elitedesk 800 G2 563,22 24.781,68

25 Lenovo ThinkPad T560pi5 1.087,67 27.191,75

249 SSD’s 71,49 17.801,01

Totaal inclusief 21% BTW 69.774,44

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Busvervoer uitstappen wijkteams. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De wijkteams organiseren vanuit drie reisclubs (vrijwilligerswerking) uitstappen voor
thuiswonende ouderen en personen die wegens omstandigheden niet actief zijn op de
arbeidsmarkt. Op jaarbasis worden 15 daguitstappen georganiseerd (in België en de buurlanden),
één tweedaagse uitstap in het buitenland en twee uitstappen specifiek voor minder-mobiele
gebruikers. Daarnaast organiseren de woonzorgcentra zeven uitstappen per jaar voor hun
bewoners. In het bestek is dit ook meegenomen, waardoor het volume met de helft is
toegenomen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Busvervoer uitstappen wijkteams” werd een bestek met nr.
20160525/BD/OPZB opgesteld door de Dienstencentra en wijkteams.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.750,00 exclusief BTW of € 29.947,50
inclusief BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 april 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 20 april 2016 om de gunningsprocedure te starten en

volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 OLYMPIC CARS VERDONCKT BVBA, Kapitein Commandant Vinckestraat 37 te 8710 Ooigem;
 AUTOBUS-AUTOCARS DEMUYNCK & VANSTEELANDT NV, Kwaburgstraat 19 te 8510

Bellegem;
 VERMEEREN TRAVEL, Marktstraat 89 te 8530 Harelbeke;
 IDEAL CARS BELLEGEM BVBA, Kreupelstraat 5 te 8510 Bellegem;
 COACH PARTNERS WEST-VLAANDEREN NV, Meensesteenweg 101 te 8500 Kortrijk;
 DE REISVOGEL, J. Duthoystraat 41 te 8790 Waregem;
 DE MEIBLOEM NV, Kasteelstraat 149 te 8700 Tielt;
 MANDEL CAR TOERISME NV, Prins Albertlaan 78 te 8870 Izegem;
 LEIE-TOURS, Kerkstraat 86 te 8520 KUURNE;
 KENNY TOURS, Haantjesstraat 35 te 8520 KUURNE;
 CORTINA CARS, Zwevegemstraat 106 te 8553 OTEGEM;
 AUTOCARS DE TREKVOGEL, Statiestraat 70 te 8570 ANZEGEM;
 TOURS NOEL BVBA, Doorniksesteenweg 565 te 8583 Bossuit.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 25 mei 2016 te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 22 september 2016.
Er werden 3 offertes ontvangen:
De onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:
 IDEAL CARS BELLEGEM BVBA, Kreupelstraat 5 te 8510 Bellegem (€ 34.720,00 exclusief BTW

of € 36.803,20 inclusief 6% BTW)
 AUTOBUS-AUTOCARS DEMUYNCK & VANSTEELANDT NV, Kwaburgstraat 19 te 8510 Bellegem

(€ 33.770,00 exclusief BTW of € 35.796,20 inclusief 6% BTW)
 COACH PARTNERS WEST-VLAANDEREN NV, Meensesteenweg 101 te 8500 Kortrijk

(€ 33.897,00 exclusief BTW of € 35.930,82 inclusief 6% BTW)

Op 2 juni 2016 stelde de dienst facility het verslag van nazicht van de offertes op en stelt voor
om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de laagste bieder,
zijnde AUTOBUS-AUTOCARS DEMUYNCK & VANSTEELANDT NV, Kwaburgstraat 19 te 8510
Bellegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen
van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Krediet voorzien bij de onderscheiden woonzorgcentra.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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



26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

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

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 21 april 2016: goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de
gunningswijze

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  3 offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 1 juni 2016 voor
Busvervoer uitstappen wijkteams, opgesteld door de dienst facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Busvervoer uitstappen wijkteams” wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde
AUTOBUS-AUTOCARS DEMUYNCK & VANSTEELANDT NV, Kwaburgstraat 19 te 8510 Bellegem,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een
visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160525/BD/OPZB.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 16 juni 2016 | punt 15

Onderwerp Hoeve Armengoed Tientjesstraat Bissegem. Beveiligingsmaatregelen. Extra toelichting door
preventiedeskundige.

Indiener An Spriet Dienst waarnemend secretaris

Doelstelling Bewarende maatregelen beheer onroerend goed. Veiligheid en preventie van ongevallen in en
rond eigendom OCMW.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van de boerderij, genaamd “Het Armengoed”, met omliggende gronden,
gelegen langs de Tientjesstraat en de Ghellinckdreef te Bissegem.

De raad voor maatschappelijk welzijn nam volgende beslissingen ivm dit goed:
27 november 2014:

- eindepachtregeling met zittende pachter voor 30.000 euro
- principieel akkoord tot verkoop van de hoeve aan de Stad Kortrijk
- verkoop van de gronden gelegen in het uitbreidingsgebied sociaal wonen aan de stad
- verkoop van de gronden gelegen in natuurgebied aan de Stad Kortrijk

18 juni 2015:
- verkoop van de gronden gelegen in natuurgebied rechtstreeks aan Natuurpunt

De stad heeft de intentie om de hoeve te integreren in het aan te leggen Natuurpark Ghellinck en
om deze een gepaste publieke bestemming te geven.

De hoeve is beschermd erfgoed.

De hoeve staat intussen bijna 2 jaar leeg. De verkoop aan de stad is gepland voor 2016.
De hoeve werd vorige zomer tijdelijk in gebruik gegeven aan “De Stadsboerderij”. Ook andere
verenigingen maakten ervan gebruik. Om een ingebruikname te regelen werd een
eindepachtregeling getroffen voor 30.000 euro met de zittende pachter.

De gebruiksovereenkomst is geëindigd in oktober 2015.
Deze werd niet verlengd gezien het negatieve veiligheidsverslag dd. 29 oktober 2015 van de
preventieadviseurs van Stad en OCMW Kortrijk.

Dit verslag werd geactualiseerd na een plaatsbezoek door de beide preventieadviseurs op 25 april
jl. Uit dit verslag blijkt dat de staat van de gebouwen en het erf sinds oktober jl. dusdanig
gedegradeerd is, dat het veiligheidshalve niet meer verantwoord is dat er nog activiteiten plaats
vinden in en om de gebouwen. Zowel vanuit de directie facility, dienst preventie & bescherming,
dienst patrimoniumbeheer en vanuit de waarnemend secretaris wordt met klem aangedrongen om
geen personen meer toe te laten in en om de gebouwen. De risico’s op ernstige ongevallen zijn te
groot. Geen van deze diensten en functionarissen wil nog de verantwoordelijkheid nemen voor de
toelating tot betreding van terrein en gebouwen.

Beoordeling Gezien het goed wordt verkocht, kan het OCMW geen onderhoudskosten meer ten laste nemen.
Er bestaat de mogelijkheid om subsidies te bekomen bij Agenschap Onroerend Erfgoed voor
onderhoud van erfgoed (25.000 euro). Maar daarvoor moet een omvangrijk en administratief
belastend dossier worden opgemaakt.

Om die redenen zullen de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen:
- gebruik van de lokalen wordt niet meer toegestaan
- het terrein wordt afgesloten en er komen waarschuwingsborden

Betrokken diensten, personen en verenigingen worden op de hoogte gebracht.
Daarnaast wordt aangedrongen bij de stad Kortrijk om de verkoop zo snel mogelijk te realiseren.

De veiligheidsmaatregelen betreffen een noodzakelijke beheersmaatregel van het OCMW als
eigenaar en goede huisvader.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.



Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces

 Raad 27 november 2014
 Raad 18 juni 2015
 Raad (informeel) 24 mei 2016

Bijlagen  Veiligheidsverslag dd. 26 april 2016 van de preventieadviseurs van de Stad en het OCMW
Kortrijk.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

 De raad neemt kennis van de veiligheidsmaatregelen genomen in en rond de hoeve Het
Armengoed, Tientjesstraat te Bissegem.

 Op dringend advies van de administratie, met name de waarnemend secretaris, dienst
preventie en bescherming, dienst facility, en dienst patrimoniumbeheer, wordt de site hoeve
Armengoed afgesloten. Er kan in de huidige staat van de gebouwen en het erf geen gebruik
meer gemaakt worden van de site.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Verkoop hoeve in Bavikhove. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Feitelijke
aanleiding

In de zitting 15 oktober 2015 ging de raad akkoord met de verkoop van de hoeve in de
Vlietestraat in Bavikhove voor de instelprijs van € 420.000.

De raad stelde in dezelfde zitting notaris Taelman uit Deerlijk aan om de verkoop met
mededinging te organiseren.

Beoordeling Ondertussen werd de hoeve te koop aangeboden. Er werd publiciteit gevoerd op internet
(immovlan + website notariaat) en in de streekkrant en via affiches op het kantoor.

Er melde zich slechts één kandidaat-koper aan bij de notaris, namelijk de pachter, de heer Pieter
Demarez. Hij wenst de hoeve te kopen via zijn vennootschap aan de instelprijs.

Financiële
toetsing

Budget

Visum ontvanger

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 15 oktober 2015: beslissing tot verkoop

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Ontwerpakte

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de verkoop van de gebouwen op 1 hectare grond voor de prijs van €
420.000 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTA BOX", met
maatschappelijke zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove), BTW BE0887.577.714, RPR Gent, afdeling
Kortrijk, vertegenwoordigd overeenkomstig 11 van de statuten door statutair zaakvoerder, de
heer DEMAREZ Pieter.

De raad keurt het ontwerp van de akte goed.

De raad machtigt de voorzitter en secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij het verlijden
van de akte.

De raad beslist om de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale
bouwwerken.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vernietiging van tijdelijk te bewaren archief. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Liesbeth Soete Dienst Bestuur en Organisatie

Doelstelling Actualiseren van het archiefbeheer en optimaal gebruik van de archiefruimte

Feitelijke
aanleiding

Het doel van een degelijk archiefbeheer is het bewaren van documenten die voortvloeien uit de
werkprocessen. Een belangrijk onderdeel van bewaring is ironisch genoeg selectie en dus
vernietiging.

Selectie van archiefbescheiden houdt in dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen te bewaren
en niet te bewaren documenten. Binnen het te bewaren deel maken we nog het onderscheid
tussen tijdelijk en permanent te bewaren archief. Tijdelijk archief wordt voor een bepaalde
periode bewaard waarin het nog administratief nut kan hebben. Per documenttype worden die
bewaartermijnen opgesomd in een selectielijst, opgesteld door een delegatie van Vlaamse
OCMW’s. Permanent archief wordt effectief permanent bewaard en wordt niet onderworpen aan
selectie.

Na het verstrijken van de tijdelijke bewaartermijn en dus het administratief nut moeten deze
archiefbescheiden vernietigd worden. Op die manier wordt de beschikbare archiefruimte optimaal
gebruikt en wordt de essentie van de administratieve papierberg overzichtelijk bewaard.

In 2016, en sinds de vernietiging van 2014, is de bewaartermijn van documenten die tot en met
2014-2015 bewaard moesten worden verstreken en mogen deze in principe vernietigd worden.
Mijn voorstel is om beide vernietigingen te bundelen en de vernietigingen van 2014 en 2015 te
laten doorgaan in de zomer van 2016, samen met een hoeveelheid documenten uit het
deelarchief van de financiële dienst. Een aantal bewaartermijnen werden recent geactualiseerd. In
overeenstemming met de financiële dienst wordt een aantal documenten uit 1983-1990 om die
reden vernietigd.

Beoordeling Met het oog op het respecteren van de bewaartermijnen voor OCMW’s en het optimaal gebruik
van de archiefruimte en –middelen wordt in de zomer van 2016 een vernietiging van tijdelijk te
bewaren archief georganiseerd.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 De archiefwet van 24 juni 1955.
 Het archiefdecreet van 5 augustus 2010.
 De door het Rijksarchief goedgekeurde selectielijsten van de VVBAD (Vlaamse Vereniging

voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen) van oktober 2015.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissingen van 18 november 2010, 20 januari, 28 april, 14 juli, 15 september, 17
november 2011, 16 februari, 21 juni, 12 juli en 20 september 2012, 10 februari 2014 inzake
de vernietiging van tijdelijk te bewaren archief.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Overzicht van te vernietigen archief

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de vernietiging van de opgelijste documenten in bijlage goed.


