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1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Kennisgeving van tariefverhogingen bij woonzorgcentra en flats.

3. Bepaling van het bedrag van het zakgeld en van daarmee samenhangende barema’s, ten voordele van financieel

behoeftige bewoners in woonzorgcentra.

4. Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring toetreding van nieuwe leden.

5. Inzetten middelen binnenlands bestuur voor de aanpak van vluchtelingen. Voorstel tot goedkeuring.

6. Dienstenopdracht voor ABR verzekering voor bouwwerken volksrestaurant, kinderopvang, zorgbedrijf. Voorstel tot

gunning.

7. Aankoop van drie bestelwagens. Voorstel tot gunning.

8. Aankoop van een minibus met inrichting voor gecombineerd (rolstoel) vervoer. Stopzetting van de gunningsprocedure

en goedkeuring nieuwe prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met aangepast

bestek.

9. Aankoop cilindercombinatie en sloten voor Ten Olme. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Raamcontract voor het leveren van klein niet-elektrisch keukenmateriaal. Goedkeuring lastvoorwaarden en

gunningswijze.

11. Medicatiebeheer woonzorgcentra. Voorstel aankoop medicatiemodule Gernis & Homelink.

12. Uitrol WiFi in de woonzorgcentra. Voorstel tot goedkeuring.

13. Functie van buurtwerker: vacantverklaring en vastleggen selectieprocedure.

14. Functie woonzorgverlener: vacantverklaring en invulling via werving.

15. Herziening raadsnota toekenning anciënniteiten uit vroegere prestaties bij indiensttreding.

16. Besteding middelen sociale maribel.

17. Varia.
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Onderwerp Kennisgeving van tariefverhoging bij woonzorgcentra en flats.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Kennisgeving

Feitelijke
aanleiding

Overschrijding van de spilindex waardoor de pensioenen vanaf juni 2016 met 2% stijgen.

Beoordeling De voorgestelde tariefverhogingen gebeuren overeenkomstig eerdere Raadsbeslissingen:
 Voor de woonzorgcentra, citaat uit de Raadsbeslissing van 17 januari 2013:

‘De dagprijzen en de afwezigheidskorting worden in het vervolg bij iedere
pensioenindexering aangepast op basis van de consumptieprijsindex. Hiervoor gebeurt
telkens een kennisgeving aan de Raad.’

 Voor de assistentieflats werd op 19 januari 2012 een gelijkaardige Raadsbeslissing
genomen.

De huidige dagprijzen worden onveranderd toegepast vanaf 1 mei 2013. Sindsdien is er weinig
inflatie geweest en hebben we ook al een indexsprong gekend.

Naar aanleiding van de spilindexoverschrijding wordt de prijsindexatie aangevraagd bij het
Ministerie. Overeenkomstig het aanvraagprogramma worden hierbij volgende
consumptieprijsindexen gehanteerd:

° basis, de index van juni 2013 : 122,53
° huidige index is deze van mei 2016: 126,17

Bovenstaande betekent een verhoging met 2,97%. Als het Ministerie deze aanvragen goedkeurt,
dan moeten we deze aan alle bewoners betekenen waarbij de verhoging pas 30 dagen na
betekening mag toegepast worden. Onder voorbehoud van goedkeuring worden de voorgestelde
prijzen gegeven in de bijlage 1 en 2.

Het is bij de woonzorgcentra wenselijk om de prijsverhoging af te toetsen met 2 criteria:
A. De financiële draagkracht van de bewoners
B. De financiële resultaten van de woonzorgcentra

Achtereenvolgens worden beide criteria behandeld.

A.De financiële draagkracht van de bewoners, gemeten met de pensioenstijging en met het
aantal behoeftigen.

° Sinds onze laatste dagprijsverhoging zijn de pensioenen tweemaal aangepast:
a. Aanpassing aan het welvaartspeil op 1/09/2015

 Gewaarborgd minimum pensioen en inkomstengarantie voor ouderen (IGO) +2%
 Andere pensioenen van vóór 1995: + 1 %

b. Indexering met 2% vanaf 1 juni 2016.
°Aantal financieel behoeftigen.
Vanuit onze bezorgdheid naar betaalbaarheid in de woonzorgcentra wordt onderstaand een
actuele opgave geboden van de bewoners voor wie het OCMW moet opleggen.

(1)

aantal
bewoners

aantal
behoeftigen

aantal
behoeftigen

mrt/16 mrt/16 sep/97

St-Jozef 178 16 66

Ter Melle 98 1 24

Lichtendal 49 1 24

Biezenheem 95 2 9

Nieuwe Lente 5

De Weister 45 1 0

Totaal 465 21 128

(1) Bij vergelijking van de jaren 1997 en 2016 is alleen de erkenning voor kortverblijf
met 3 bedden toegenomen. Naar aanleiding van de uitbreiding ‘Biezenheem’ en de
nieuwbouw ‘De Weister’ zijn er in 2010 wel interne mutaties geweest:

°opening de Weister 43



°uitbreiding Biezenheem 20
°beperkte afbouw Lichtendal - 3
°sluiting Nieuwe Lente -60

Het aantal financieel behoeftigen is uiterst laag in vergelijking met 20 jaar geleden; Dit wordt
grotendeels verklaard door inkomsten naast het pensioen: hulp aan bejaarden en
zorgverzekering. Deze inkomsten bestonden vroeger niet.
De hogere opnameleeftijd met de daarbij aansluitende korte verblijfsduur heeft ook een gunstig
effect op de financiële draagkracht van de bewoners.

B.De globale financiële resultaten op kasbasis van de woonzorgcentra

Bij het begin van deze legislatuur heeft het College aan het OCMW opgelegd om de tekorten
tegen 2018 te decimeren, van 750.000 naar 75.000. Onderstaand wordt de vergelijking gemaakt
tussen het toenmalig meerjarenplan, de afgesloten rekeningen en de actuele prognoses.

MJP vastgesteld
nov/13

Jaarrekeningen Prognoses
juni 2016

2012 -750.788

2013 -393.343

2014 -515.335 61.809

2015 -459.960 107.440

2016 -341.120 25.000

2017 -198.398 25.000

2018 -76.837 -180.000

2019 -231.980 -150.000

Ingevolge doorgedreven optimalisatie van de RIZIV-forfaits zijn de resultaten veel beter dan het
vroeger meerjarenplan waarin naast de indexering van de dagprijs ook een dagprijsverhoging
met 1 euro verrekend was. Vanaf 2018 evenwel wordt het OCMW voor het woonzorgcentrum
‘Bellegem’ geconfronteerd met de nieuwe VIPA: lagere subsidie die later (vanaf ingebruikname)
wordt toegekend.

Alhoewel de RIZIV-forfaits ingevolge lagere zorgprofielen eerder kunnen dalen, toch wordt
voorgesteld om de huidige dagprijsaanpassing te beperken tot indexatie vermits de vroegere
tekorten ingevolge doorgedreven RIZIV-optimalisatie omgebogen zijn tot overschotten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten/reglem.  KB van 12 augustus 2005 dat procedures bepaalt waarbij prijsverhogingen door de
Ministeriële prijzendienst moeten behandeld of goedgekeurd worden.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 19 januari 2012, 17 januari 2013 en 18 april 2013.

Besluitvormings-
proces

 Besproken in MAT van 23 juni 2016.

Bijlagen  Bijlage 1: Overzicht van de nieuwe tarieven woonzorgcentra
 Bijlage 2: Overzicht van de nieuwe tarieven flats.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Opvolging en
communicatie

De Raad neemt akte van de prijsverhogingen die bij het Ministerie aangevraagd zijn voor 2,97%
indexatie van de dagprijzen in de woonzorgcentra en assistentieflats.
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Onderwerp Bepaling van het bedrag van het zakgeld en van daarmee samenhangende barema’s, ten voordele
van financieel behoeftige bewoners in woonzorgcentra.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aan de vaststelling van de dagprijzen in onze woonzorgcentra zijn een aantal andere bedragen
gekoppeld, die geëvalueerd worden bij verhoging van die dagprijzen.

Feitelijke
aanleiding

Aanvraag bij het Ministerie tot indexering van de dagprijzen met 2,97%.

Beoordeling Er zijn 3 elementen: vakantietoelage, zakgeld en tussenkomst in begrafeniskosten. Bij verhoging
van de dagprijs werden deze elementen tot op heden met eenzelfde percentage verhoogd.
Bespreking per element.

a) Vakantietoelage.
Elke bewoner die vakantiegeld geniet bij zijn pensioen, kan hierover vrij beschikken. In zitting van
12 juli 2001 besliste ons OCMW om een vakantietoelage van € 250 per jaar toe te kennen aan de
financieel behoeftige residenten, voor zover zij geen of te weinig vakantiegeld genieten. In 2013
was dit bedrag geëvolueerd naar € 325,85. Geïndexeerd wordt dat in 2016: € 335,53.
Ons OCMW laat elke bewoner zijn vakantiegeld behouden; m.a.w. het vakantiegeld wordt in geval
van financiële behoeftigheid niet meegerekend als inkomen.

b) Zakgeld
Sinds mei 2013 wordt aan iedere bewoner € 107,34 zakgeld toegekend. Indien echtpaar, dan
ontvangt elke partner het volledige bedrag. Bij toepassing van 2,97% verhoging bedraagt het
zakgeld € 110,53.
Aansluitend bij de zakgeldaanpassingen wordt sinds 1997 ook het vrijgesteld spaargeld
aangepast. Indien bij opname spaargeld beschikbaar is, of indien na opname zakgeld gespaard
werd, dan wordt hiervan € 1.239,47 vrijgesteld voor latere betaling van begrafeniskosten. Vermits
beslist werd om deze bedragen aan de stijging van het indexcijfer te koppelen, kan dit barema nu
bepaald worden op € 1.771,26 (t.o.v. 1.720,17 in 2013).

c) Tussenkomst in de begrafeniskosten.
° Gewone begrafenis: tussenkomst verhoogt van € 1.299,80 naar € 1.338,40.
° Crematie: tussenkomst verhoogt van € 1.935,40 naar € 1.992,88. Hiervan kan het OCMW € 420
terugvorderen van het crematorium (was tot voor kort € 460).

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 KB van 25 april 2004 (BS 30 april 2004) uitgevaardigd tot vaststelling van het statuut van
het zakgeld van sommige rusthuisbewoners en tot bepaling van de kosten die niet op dit
zakgeld mogen worden aangerekend.

Eerdere
beslissingen

 Zitting van 21 maart 2013: bepaling van het bedrag van het zakgeld en van daarmee
samenhangende barema’s ten voordele van financieel behoeftige bewoners in
woonzorgcentra.

Besluitvormings-
proces

 Overleg op MAT van 23 juni 2016

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie worden de dagprijzen vanaf september
2016 met 2,97% verhoogd. De Raad beslist vanaf de ingangsdatum van de dagprijsverhoging een
identieke procentuele verhoging toe te passen voor de vakantietoelage, zakgeld en begrafenis, dit
zowel in eigen als in andere woonzorgcentra. Onderstaand de cijferopgave:

Vanaf mei 2013 Vanaf september 2016

°gewaarborgd vakantiegeld 325,85 335,53



°maandelijks zakgeld
°vrijgesteld spaargeld
°begrafenis-tussenkomst

-gewoon
-crematie

107,34
1.720,17

1.299,80
1.935,40 (min 460
OCMW-recuperatie)

110,53
1.771,26

1,338.40
1.992,88 (min 420
OCMW-recuperatie)

Als de nieuwe dagprijzen op een andere datum ingaan, dan wordt bovenstaande daarop
afgestemd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vereniging AUDIO. Voorstel tot goedkeuring toetreding van nieuwe leden.

Indiener Luc Sabbe
Michaël Desmet

Dienst Financiële Dienst
Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De vraag van de stad Lokeren, de stad Sint-Niklaas, de stad Vilvoorde, de gemeente Hemiksem,
het OCMW Heusden-Zolder, het OCMW Vilvoorde, het OCMW Zele en de Hulpverleningszone Oost
om te kunnen toetreden tot de vereniging AUDIO.

Beoordeling Het OCMW-Kortrijk is stichtend lid van AUDIO, een vereniging opgericht in toepassing van titel 8
van het OCMW-decreet.

Art 224, tweede lid, van genoemd decreet vereist instemming van alle deelgenoten voor de
toetreding van alle nieuwe deelgenoten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet: de instemming van alle deelgenoten is
vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

 De groeistrategie van Audio, goedgekeurd door de algemene vergadering op 24 april 2013.

Eerdere
beslissingen

 15 april 2009: oprichting van AUDIO-vereniging
 19 maart 2015: toetreding nieuwe leden
 21 april 2016: toetreding nieuwe leden

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

Artikel 1. De toetreding goed te keuren van stad Lokeren tot de vereniging Audio.

Artikel 2. De toetreding goed te keuren van stad Sint-Niklaas tot de vereniging Audio.

Artikel 3. De toetreding goed te keuren van stad Vilvoorde tot de vereniging Audio.

Artikel 4. De toetreding goed te keuren van gemeente Hemiksem tot de vereniging Audio.

Artikel 5. De toetreding goed te keuren van OCMW Heusden-Zolder tot de vereniging Audio.

Artikel 6. De toetreding goed te keuren van OCMW Vilvoorde tot de vereniging Audio.

Artikel 7. De toetreding goed te keuren van OCMW Zele tot de vereniging Audio.

Artikel 8. De toetreding goed te keuren van Hulpverleningszone Oost tot de vereniging Audio.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Inzetten middelen binnenlands bestuur voor de aanpak van vluchtelingen. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Nele Hofman Dienst Directie Welzijn

Doelstelling Regie in aanpak vluchtelingen versterken en werken aan geïntegreerd beleid

Feitelijke
aanleiding

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van
subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. De Vlaamse
Regering zal een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking stellen.
Dit bedrag wordt op basis van objectieve criteria toegekend aan gemeenten waar de problematiek
zich het meest ernstig voordoet.

Omdat verwacht wordt dat de instroomcijfers de komende maanden nog fluctueren en om een
gepast antwoord te kunnen bieden op actuele tendensen en uitdagingen wordt het bedrag van 20
miljoen euro verdeeld in twee schijven van telkens 10 miljoen euro.
De verdeling van de eerste schijf gebeurt op basis van de referentieperiode 1 november 2015 tot
en met 31 mei 2016. De definitieve subsidiebedragen kunnen pas daarna berekend en bij
ministerieel besluit verdeeld worden.

Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u de tabel met de indicatieve
bedragen op basis van de instroom 1 november 2015 - 30 april 2016.
Voor Kortrijk komt 1e schijf neer op 168.000euro, zal gestort worden begin juli. In
samenspraak met Stad zullen middelen doorgestort worden naar het OCMW ifv verdere besteding.

Beoordeling De middelen en inzet passen in het SMJP onder Strategische doelstelling 3 ondernemen en delen
bij het actieplan sterk lokaal sociaal beleid.
Midden mei startten we een kleine werkgroep op naar besteding en toewijzing vanuit noden met
Hanne Verledens (flankerend onderwijs), Katrien Verhaeghe (welzijn en integratie stad),
Angelique Declercq (activering), Stefanie Haerens (andere nationaliteiten en LOI), Fie Velghe
(lokale verantwoordelijke inburgering AII) onder leiding van Nele Hofman. We checkten tevens
reeds naar insteken bij de toeleiders in diversiteit, dienst wonen stad.

De lokale besturen krijgen nu deze middelenstroom maar Vlaanderen geeft daarnaast nog
rechtstreekse subsidiestromen aan diverse organisaties:

- De VDAB verkrijgt extra middelen en zet deze via tendering in voor projecten voor
hoogopgeleide nieuwkomers of voor specifieke activeringstrajecten.

- De CVO’s en basiseducatie ontvangen extra middelen om wachtlijsten weg te werken ifv
Nederlandse taal.

- CGG krijgt extra middelen en personeel ifv aanpak psychische problemen en
traumaverwerking

- CAW krijgt extra middelen en personeel ifv ondersteuning op woonbegeleiding-
psychosociale ondersteuning.

Vanuit de werkgroep hielden we rekening met deze stromen om zo de inzet van de middelen
correct te zetten naar waar nu geen ondersteuning vanuit Vlaanderen zit.

Er komen ook extra middelen naar de OCMW via bv. het optrekken van de vergoeding leefloon
voor subsidiair beschermden en erkende vluchtelingen met 10%.

Vanuit de werkgroep stellen we toch enkele hiaten vast waar we willen op inzetten. Enerzijds
gebeurt er zodanig veel verspreid met diverse sectoren dat we overzicht niet meer zien ifv goede
ondersteuning en toeleiding van nieuwkomers. Er is meer nodig om preventief te werken bij
jongeren en jongvolwassenen, opleidingsformules zijn nog niet aangepast en er is meer
ondersteuning nodig voor jongeren om zo integratie en inburgering meer kansen te geven. We
merken nu immers reeds binnen het team andere nationaliteiten hoge druk van deze doelgroep,
die niet klaar is voor de arbeidsmarkt, niet ingeburgerd is.

We willen reeds in september van start gaan met deel inzet van deze middelen, wat nog
diepgaandere uitwerking vraagt met de betrokken onderwijsinstellingen.

Voorstel besteding middelen:

Project 1 Uitbouw jongerencoaching voor de 16-18jarigen nieuwkomers in de
OKANklassen.



Trekker is Hanne Verledens ism met groep Intro. Groep Intro werkte nu reeds voor 1 schooljaar
halftijds naar de beide OKAN klassen, dit werd zeer positief geëvalueerd maar er is meer nodig.
Groep Intro wordt hier niet vanuit Vlaanderen of vanuit de Stad voor gesubsidieerd. We breiden
inhoudelijke focus uit van vrijetijdsbesteding naar maatschappelijke oriëntatie, activering maw
extra brugfiguur. We vragen groep intro voltijdse kracht te voorzien voor beide OKAN klassen
(inclusief schakelklas). We bereiken met dit project een 90tal jongeren
Voorzien budget is 40.000euro max

Project 2 Uitbouw schakelklas voor 18-21jarigen als opvolger OKAN klassen en voor wie
net te oud is om in OKAN te starten.

Trekker is Angelique Declercq. Vandaag bestaat er enkel OKAN tot leeftijd van 18. We merken dat
diverse jongeren nu door omstandigheden slechts enkele maanden in OKAN ondersteuning gehad
hebben, of deze helemaal niet krijgen. Dit is te kort als nieuwkomer om op een volwaardige
manier een plaats te vinden op de opleidings- op arbeidsmarkt. We willen deze nieuwe opleiding
starten ism de CVO’s driehofsteden en VTI gezien hun expertise. We bieden dan een vergelijkbare
opleiding dan de OKAN klas (voltijdse dagopleiding binnen onderwijs) maar vullen aan met sessies
inburgering, integratie, beroepsoriëntering. Deze klas wordt grotendeels gefinancierd via
middelen uit onderwijs, VDAB en AII. .
Piste ligt voor om te starten vanaf september met 1 klas, vanaf jan 2e klas. 15 leerlingen per
klas. Samenwerking met driehofsteden (vanaf sept), VTI (vanaf jan), inburgering, VDAB,
werkpunt.
Voorzien budget: 23.000euro/klas per schooljaar, rest uit onderwijsmiddelen. Max dus

46.000euro

Project 3 Uitbouw extra klas voor 21-25jarigen in opbouw maatschappelijke integratie,
Nederlands, beroepsoriëntering.
Hanne Verledens is trekker. In samenwerking met Openschool bekijken we de mogelijkheid om
nog voor iets oudere nieuwkomers en met meer aandacht voor laaggeletterdheid, een traject te
kunnen uittekenen. Ook hier kunnen er deels middelen vanuit onderwijs worden aangesproken en
leggen we het tekort bij. (deze actie hangt af van de definitieve toewijzing van de
onderwijsmiddelen naar Open School, deze liggen momenteel nog niet vast)
Voorzien budget: 23.000euro

Project 4 inzet tijdelijke projectmedewerker
Stefanie Haerens is trekker. Gezien de veelheid aan initiatieven bij diverse partners, gezien ook
de regionale impact van de vluchtelingencrisis, gezien de nieuwe projecten onderwijs en verdere
zoektocht naar inbedding willen we voor 1 jaar een projectmedewerker in dienst nemen. Deze
persoon kan de bovengenoemde projecten duidelijk lanceren en opvolgen voor het eerste jaar,
kan de regionale vertaling maken ifv structurele financiering, kan de regionale inzet van
middelenstromen bij partners nu mee in kaart brengen, kan vanuit praktijk van de teams LOI-
andere nationaliteiten zorgen voor update van alle acties en noden.
We bekijken hierbij samen met W13 de regionale verdere uitrol en ook de mogelijkheden naar
financiële vertaalslag en cofinanciering vanuit de regio.
Voorzien budget voor 1 jaar: 50.000euro

Naast de eigen projecten gefinancierd met deze middelen bekijken we nu al de verdere uitputting
van bestaande middelen of samenwerkingsovereenkomsten zoals met Open School, CAW en CGG
voor psychosociale ondersteuning.
Via Agentschap Binnenlands Bestuur kaarten we de nood aan meer tolken aan, er zijn op Vlaams
niveau extra opleidingen nodig, er is nu een tekort aan opgeleide tolken.

Financiële
toetsing

Budget 168.000euro subsidie
Voorlopig in kosten geraamd op 159.000euro.

Visum ontvanger

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met het voorstel tot besteding van de middelen binnenlands bestuur voor
de aanpak van vluchtelingen:

- Project 1 Uitbouw jongerencoaching voor de 16-18jarigen nieuwkomers in de
OKAN-klassen, voor een budget van maximaal 40.000 euro.

- Project 2 Uitbouw schakelklas voor 18-21jarigen als opvolger OKAN klassen en
voor wie net te oud is om in de OKAN-klas te starten, voor een budget van
maximaal 46.000 euro.

- Project 3 Uitbouw extra klas voor 21-25jarigen in opbouw maatschappelijke
integratie, Nederlands, beroepsoriëntering, voor een budget van 23.000 euro.

- Project 4 inzet tijdelijke projectmedewerker, voor een budget van 50.000 euro.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Dienstenopdracht voor ABR verzekering voor bouwwerken volksrestaurant, kinderopvang,
zorgbedrijf. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning van de ABR verzekering voor het bouwproject volksrestaurant,
kinderopvang, zorgbedrijf

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.
Die verzekering valt niet onder de subsidieerbare werken.
De totale kostprijs van het project is geraamd op:

Tot. excl. BTW Totaal incl. BTW

Gunningsbedrag aannemer
Artes Depret

€ 4.594.708,04 € 5.559.596,73

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

Ereloon veico en EPB € 2.500,00 € 3.025,00

Totaal € 4.951.000,56 € 5.990.710,68

Het uiteindelijke premiebedrag zal herberekend worden aan de hand van het bedrag van de
eindafrekening (incl. eventuele min- en meerwerken en wettelijke prijsherzieningen).
Er werd in de offerte een premievoet gevraagd voor de werken uit te voeren binnen de gestelde
uitvoeringstermijn van 17 kalendermaanden en 12 maanden waarborg.
Er werd eveneens een forfaitair offertebedrag gevraagd voor een eventuele uitbreiding van de
uitvoeringstermijn( per werkdag).

Beoordeling In het kader van de opdracht “Dienstenopdracht voor ABR verzekering voor bouwwerken
volksrestaurant, kinderopvang, zorgbedrijf” werd op 19 mei 2016 een bestek met nr.
20160616/RL/OPZB opgesteld door Rik Lambert.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.902,63 exclusief TAKSEN of € 18.995,25
inclusief 0,49% TAKSEN.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 mei 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 19 mei 2016 om de gunningsprocedure te starten en volgende
firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 AXA, Vorstlaan 25 te 1170 BRUSSEL;
 Ethias, Prins-Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt;
 Federale verzekeringen, Kortrijksestraat 389 E te 8500 KORTRIJK;
 Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel;
 Malfait NV Verzekeringskantoor, Minister Tacklaan 33 te 8500 KORTRIJK.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juni 2016 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 11 februari 2017.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 Federale verzekeringen, Kortrijksestraat 389 E te 8500 KORTRIJK (€ 14.018,26 exclusief

taksen of € 14.086,95 inclusief 0,49% TAKSEN);
 Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel (€ 11.981,42 exclusief TAKSEN of

€ 12.040,13 inclusief 0,49% TAKSEN);
 Ethias, Prins-Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt (€ 14.377,71 exclusief TAKSEN of

€ 14.448,16 inclusief 0,49% TAKSEN);
Op 16 juni 2016 voor Dienstenopdracht voor ABR verzekering voor bouwwerken volksrestaurant,
kinderopvang, zorgbedrijf stelde de dienst facility het verslag van nazicht van de offertes op.
Rik Lambert stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan
de economisch meest voordelige bieder, zijnde Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.981,42 exclusief TAKSEN of € 12.040,13



inclusief 0,49% TAKSEN.

Financiële
toetsing

Budget Ontoereikend gelet op de hogere prijs voor aanbesteding van de
bouwwerken.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits kredietverschuiving.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
26, § 1, 1° a (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 06).

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

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

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

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
bouwdossier

 Raad van 19 mei 2016 goedkeuring gunning bouwdossier
 Raad van 19 mei 2016 goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze abr

verzekering

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  3 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 juni 2016 voor
Dienstenopdracht voor ABR verzekering voor bouwwerken volksrestaurant, kinderopvang,
zorgbedrijf, opgesteld door Rik Lambert.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Dienstenopdracht voor ABR verzekering voor bouwwerken volksrestaurant,
kinderopvang, zorgbedrijf” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 11.981,42 exclusief TAKSEN of € 12.040,13 inclusief 0,49% TAKSEN.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160616/RL/OPZB van 19 mei 2016.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 7 juli 2016 | punt 7

Onderwerp Aankoop van drie bestelwagens. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning aankoop 3 bestelwagens op aardgas.

Feitelijke
aanleiding

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

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

De eerste 2 zijn vervangingen van bestaande wagens die dateren van respectievelijk 2008 en
2004. Beide wagens zijn voor het schroot. We ramen de schrootwaarde van beide wagens samen
op €2.500.
De bestelwagen voor de dienst sociaal beleid is een bijkomende wagen die kadert in het project
OVAM.

Beoordeling In het kader van de opdracht “aankoop 3 bestelwagens” werd een bestek met nr.
20160314/RL/OPZB1 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 76.965,00 exclusief BTW of € 93.652,65
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 21 april 2016 om de gunningsprocedure te starten en volgende
firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Garage Bariseau, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk;
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove;
 Topmotors, Kortrijkstraat 349 te 8560 Wevelgem;
 Garage Woestijn, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk.
 Garage Vanderhaeghen, 't Hoge 10 te 8500 Kortrijk

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 23 mei 2016 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 18 januari 2017.

Er werd 1 offerte ontvangen van Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove
(€ 90.460,55 exclusief BTW of € 109.457,27 inclusief 21% BTW). Na onderhandeling werd 1
eindofferte ontvangen voor een bedrag van € 84.460,55 exclusief BTW of € 102.197,27 inclusief
21% BTW.

Beschrijving prijs

bestelwagen sociaal project OVAM € 24.110,15

Onderhoudscontract voor 5 jaar € 5.100,95

bestelwagen vervoersdienst € 24.110,15

Onderhoudscontract voor 5 jaar € 5.100,95

bestelwagen sociale leerwerkplaats € 25.437,40

Onderhoudscontract voor 5 jaar € 5.100,95

overnameprijs voor bestaande Ford Transit bj 1/2008 km 68.000 € -2.000,00

overnameprijs wagen Ford met 9 zitplaatsen Achturenhuis € -2.500,00

Totaal excl. btw : € 84.460,55

Btw 21 % : € 17.736,72

Totaal incl. btw : € 102.197,27

Garages Bariseau, Vanderhaeghen en Topmotors lieten weten geen auto’s op aardgas in hun
gamma te hebben.
Op 15 juni 2016 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “aankoop 3
bestelwagens” te gunnen aan de enige bieder, zijnde Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te
8531 Bavikhove, tegen het onderhandelde bedrag van € 84.460,55 exclusief BTW of € 102.197,27
inclusief 21% BTW.

Financiële Budget Voor de bestelwagen ‘vervoersdienst’ is er € 4.173 kredietoverschrijding.



toetsing Visum ontvanger Goedgekeurd mits met de budgetwijziging bijkomend krediet wordt voorzien
voor de vervoersdienst.

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 21 april 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte garage Vandewiele Iveco
 Verslag van nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 juni 2016 voor
aankoop 3 bestelwagens, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “aankoop 3 bestelwagens” wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Vandewiele
Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove, tegen het onderhandelde bedrag van € 84.460,55
exclusief BTW of € 102.197,27 inclusief 21% BTW.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 24 maanden.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 150 kalenderdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160314/RL/OPZB1.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 7 juli 2016 | punt 8

Onderwerp Aankoop van een minibus met inrichting voor gecombineerd (rolstoel) vervoer. Stopzetting van de
gunningsprocedure en goedkeuring nieuwe prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking met aangepast bestek.

Indiener Sabien Maes Dienst Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring stopzetting lopende procedure voor aankoop van een minibus + inrichting voor
gecombineerd (rolstoel)vervoer en goedkeuring van het aangepast bestek eveneens via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor nieuwe prijsvraag aan zelfde garages.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2016 is de aankoop van nieuwe minibus voor dagcentrum de Kolleblomme
voorzien. Op de begrotingsbespreking werd geopteerd om hiervoor een CNG-wagen te begroten

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop van een minibus + inrichting voor gecombineerd (rolstoel)
vervoer” werd op 18 maart 2016 een bestek met nr. 20160314/RL/OPZB2 opgesteld door Rik
Lambert.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Leveren van een minibus geschikt voor ombouw voor vervoer van
rolstoelgebruikers), raming: € 20.816,15 exclusief BTW of € 25.502,54 inclusief BTW;
* Perceel 2 (Inrichting = aanpassing van de minibus voor gecombineerd (rolstoel) vervoer),
raming: € 24.793,30 exclusief BTW of € 29.999,89 inclusief 21% BTW.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.609,45 exclusief BTW of
€ 55.502,43 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 21 april 2016 om de gunningsprocedure te starten en volgende
firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Garage Bariseau, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;
 Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk;
 Garage Vanderhaeghen, 't Hoge 10 te 8500 Kortrijk;
 Garage Woestijn, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk;
 Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove;
 Topmotors, Kortrijkstraat 349 te 8560 Wevelgem;
 Abeco NV, Deerlijksesteenweg 101 te 8530 Harelbeke.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 23 mei 2016 om 09.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 18 januari 2017.
Er werden geen offertes ontvangen.

Ondanks het voorafgaandelijk marktonderzoek door de dienst facility blijkt het technisch niet
mogelijk een wagen in te richten voor gecombineerd rolstoelvervoer inclusief een CNG tank
waarbij het toegelaten gewicht van het voertuig het maximum gewicht van 3,5 ton niet
overschrijdt. Bij een totaal gewicht > dan 3,5 ton is een rijbewijs B onvoldoende.
Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen de huidige procedure stop te zetten
en het bestek aan te passen.
We stelden een nieuw bestek op waarbij dezelfde wagen en inrichting beschreven wordt maar
waarbij de CNG-motor vervangen wordt door een dieselmotor.
Dezelfde garages worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Financiële
toetsing

Budget € 55.000

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
35, betreffende het stopzetten of herbeginnen van de gunningsprocedure.

 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

 De Raad van 21 april 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de
gunningswijze en aan te schrijven garages.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Aangepast bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De gunningsprocedure voor de opdracht “Aankoop van een minibus + inrichting voor
gecombineerd (rolstoel) vervoer - Perceel 1 (Leveren van een minibus geschikt voor ombouw voor
vervoer van rolstoelgebruikers)” wordt stopgezet.
Het aangepast bestek met nr. 20160820/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “Leveren van
een minibus + inrichting voor gecombineerd (rolstoel) vervoer”, opgesteld door Rik Lambert
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 7 juli 2016 | punt 9

Onderwerp Aankoop cilindercombinatie en sloten voor Ten Olme. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop cilindercombinatie voor Ten Olme.

Feitelijke
aanleiding

De bestaande cilindercombinatie in Ten Olme is verouderd. Ze beantwoordt niet aan de huidige
veiligheidsvereisten. Veilige sloten zijn voorzien van een boorbelemmering en een
aftastbeveiliging en een conische rosas .
Op de begroting is een budget van €10.000 voorzien voor het vervangen van de cilinders van Ten
Olme. Dit kadert in een project om het sleutelbeheer van ons patrimonium volledig na te zien
zodat het goed beheerd wordt. Eerder werden in dit kader al sloten van de woningen van Hoog
Mosscher en Mortagnelaan vernieuwd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop cilindercombinatie en sloten” werd op 20 juni 2016 een
bestek met nr. 20160819/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.135,00 exclusief BTW of € 15.893,35
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget € 10.000

Visum ontvanger Goedgekeurd mits aankoop lager is dan budget of bijkomend budget
voorzien wordt.

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

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven leveranciers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160819/RL/OPZB van 20 juni 2016 en de raming voor de opdracht
“Aankoop cilindercombinatie en sloten”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 13.135,00 exclusief BTW of € 15.893,35 inclusief
21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 7 juli 2016 | punt 10

Onderwerp Raamcontract voor het leveren van klein niet-elektrisch keukenmateriaal. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven leveranciers voor het
raamcontract leveren klein niet-elektrisch keukenmateriaal voor de periode 1/1/2017 tot
31/12/2020.

Feitelijke
aanleiding

Op 31 december 2016 verloopt het huidig raamcontract voor aankoop klein niet-elektrisch
keukenmateriaal en dient een nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract leveren klein niet elektrisch keukenmateriaal” werd
op 6 juli 2016 een bestek met nr. 20160914/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.289,60 exclusief BTW of € 18.500,42
inclusief 21% BTW per jaar.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Gezien de geraamde omzet van het dossier kan de opdracht gegund worden bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met volgende gunningscriteria:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 70

Proportioneel volgens de regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs
offerte) * gewicht van het criterium prijs. Laagste bieder krijgt 60 punten, de hogere
bieder krijgen proportioneel minder punten.

2 Kwaliteit 20

Aan de hand van de technische gegevens, de catalogus en opgevraagde stalen wordt
een evaluatie gemaakt van het voorgestelde materiaal.

2.1 Divers materiaal 12

Van dit materiaal zal er geoordeeld worden naar de aangeboden kwaliteit aan de hand
van de catalogus en technische fiches.
Van12 producten zal een staal opgevraagd worden.

Er wordt dan een vergelijkende beoordeling gemaakt tussen de verschillende
aanbieders naar::

 Degelijkheid
 Gebruiksgemak
 algemene kwaliteit

Er zullen aan alle aanbieders 12 artikels opgevraagd en vergeleken worden.
Per artikel wordt er geoordeeld:

goed 1 punt
minder goed 0 punten

gelijkaardige voorstellen worden gelijk beoordeeld.

2.2 Potten en pannen 8

Er zal een pot en een pan uit de reeks opgevraagd worden.

Er wordt dan een vergelijkende beoordeling gemaakt tussen de verschillende
aanbieders naar:

 degelijkheid, stevigheid
 gebruiksgemak ( geïsoleerd handvat, ergonomisch, ... )
 algemene kwaliteit ( kromtrekken, aanbakken,

Per artikel wordt er geoordeeld, dus afzonderlijk voor de pottenreeks en dan voor de
pannenreeks

uitstekend 4 punten
goed 2 punten



minder goed 0 punten

gelijkaardige voorstellen worden gelijk beoordeeld.

3 leveringsmodaliteiten, catalogus 10

3.1 Leveringsmodaliteiten 6

De kandidaat zal via een nota zijn leveringsmodaliteiten beschrijven:
 vlotte leveringen, garantie naar leveringstermijn met concrete afspraken
 gestructureerde manier van werken met contactpersoon
 duidelijke afspraken bij breuk in nog verpakte artikelen of transport.
 Bepaling van de levering per stuk of per verpakking, de mogelijkheid om per

stuk geleverd te krijgen zal zeer positief beoordeeld worden.
 Gestructureerde manier om einde reeksen, speciale aanbiedingen aan te

bieden.
Beoordeling:
uitstekend: 6 punten
zeer goed: 4 punten
goed : 2 punten
minder goed: 0 punten

3.2 catalogus 4

De kandidaat stelt zijn gamma en zijn catalogus met de bijhorende kortingen op de
prijslijsten voor.
Een ruime catalogus zal positief beoordeeld worden.
De kortingen op de prijslijsten dienen overeen te komen met de inschrijvingsprijzen.

Beoordeling:
uitstekend: 4 punten
goed : 2 punten
minder goed: 0 punten

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

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

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.
Per gunningcriterium wordt aan elke regelmatige offerte een puntenaantal toegekend.
De opdracht wordt toegewezen aan de regelmatige offerte, die de beste totaalscore haalt.
Bij de beoordeling van de gunningcriteria kennen de deskundigen aan de inschrijvers een aantal
punten toe op basis van hun vrije appreciatie door een vergelijking tussen de verschillende
voorstellen op basis van de gunningscriteria.
Voorstellen kunnen gelijk beoordeeld worden als de deskundigen geen aantoonbare verschillen
kunnen aanduiden.
De deskundigen kennen bij elk gunningcriterium unaniem punten toe of per persoon.
Indien er per persoon verschillend beoordeeld wordt zal het gemiddelde per gunningcriteria
berekend worden.
De beoordeling per deskundige is collegiaal, onbetwistbaar en onherroepelijk.
De jury is samengesteld uit:

Yves Deceuninck
Vijf medewerkers uit het afdeling aankoop en keuken

Rik Lambert is voorzitter en ziet toe op het verloop van deze procedure en zorgt voor de
verslaggeving.

Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van
de gunningcriteria.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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



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

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

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven leveranciers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160914/RL/OPZB van 6 juli 2016 en de raming voor de opdracht
“Raamcontract leveren klein niet elektrisch keukenmateriaal”, opgesteld door de dienst Facility
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 15.289,60 exclusief
BTW of € 18.500,42 inclusief 21% BTW per jaar.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Medicatiebeheer woonzorgcentra. Voorstel aankoop medicatiemodule Gernis & Homelink.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De woonzorgcentra werken sinds juni 2016 met het elektronisch bewonersdossier Gernis van
CMS.
Op vandaag gebeurt het beheer van de bewonersmedicatie via het pakket ‘Pharma to Care’. Dit is
niet gekoppeld aan het elektronisch zorgdossier. We kunnen binnen afzienbare tijd ook geen
gebruik meer maken van het pakket in kwestie.

Beoordeling Het is het noodzakelijk om de medicatietoediening aan de bewoners te registreren via het
elektronisch zorgdossier. Zo niet dient te weer op papier te gebeuren, wat niet wenselijk is.
Het is dan ook onontbeerlijk om te kunnen beschikken over de Medicatie-module van Gernis,
Homelink voor de uitwisseling van gegevens tussen apotheek en onze woonzorgcentra, en
tenslotte over Hector voor de uitwisseling van patiëntgegevens via eHealth. Deze laatste wordt
een noodzaak voor de beveiligde communicatie met de apotheek, de huisartsen en het
ziekenhuis.

Dit kan bij uitbreiding op bestaande dienstverlening vanuit CMS, op basis van art. 26 § 1 -1° –f)
van de Wet van 15/06/2006 op de overheidsopdrachten

Dit vergt volgende investeringen (eenmalig en jaarlijks) voor Gernis medicatie, Home’link
Apotheek en compendium voor de 5 WZC. De eenheidsprijs voor licentie Gernis medicatie
bedraagt €11,64 per bewoner en een jaarlijks onderhoud van € 2,33. Home’link, compendium en
Hector zijn uiteraard per dossier en niet per resident.

Eenmalig

Licenties
Gernis

medicatie Homelink Voorschriften Implementatie Totaal

Biezenheem 1289,59 1733,19 17,15 459,80 3499,73

De Weister 637,86 1733,19 17,15 459,80 2848,00

Lichtendal 707,20 1733,19 17,15 459,80 2917,33

Sint-Jozef 2537,59 1733,19 17,15 459,80 4747,73

Ter Melle 1372,79 1733,19 17,15 459,80 3582,93

6545,04 8665,96 85,73 2299,00 17595,73

Jaarlijks

Licenties
Gernis

medicatie
Compendium

Gernis medicatie Homelink Hector Totaal

Biezenheem 258,30 363,28 346,64 244,71 1212,93

De Weister 127,76 363,28 346,64 244,71 1082,39

Lichtendal 133,32 363,28 346,64 244,71 1087,95

Sint-Jozef 508,27 363,28 346,64 244,71 1462,90

Ter Melle 274,96 363,28 346,64 244,71 1229,59

1302,61 1816,39 1733,20 1223,55 6075,76

Financiële
toetsing

Budget Ok.

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. 15 oktober 2015 m.b.t. de aankoop van software voor het digitaal
bewonersdossier voor de woonzorgcentra.

 Raad beslissing d.d. 21 januari 2016 m.b.t. de aankoop van 80 tablets voor de
woonzorgcentra.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de aankoop van software met het oog op het beheren van de
bewonersmedicatie in de woonzorgcentra voor een totaal eenmalig bedrag € 17.595.73, en een
met een jaarlijks onderhoudsbedrag van 6.075,76 incl. BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Uitrol WiFi in de woonzorgcentra. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De woonzorgcentra zijn bijna klaar om van start te gaan met de uitrol van een elektronisch
bewonersdossier. Dit behelsde de volledige digitalisering van het huidige bewonersdossier dat in
Excel en/of papier wordt bijgehouden.

De gekozen toepassing maakt het ook mogelijk om dit dossier op draagbare toestellen te
consulteren, zoals laptops, tablets & smartphones.
Dit veronderstelt evenwel WiFi op de afdelingen.
We hebben op vandaag nergens WiFi op de afdelingen in de woonzorgcentra; een testopstelling
op de derde verdieping van Biezenheem niet te nagesproken.

Het uitrollen van WiFi biedt volgende voordelen:
 De professionelen in de woonzorgcentra zijn mobieler, en kunnen ook gegevens ingeven bij

de bewoner of in leefruimtes.
 De WiFi-voorziening gebeurt, verder bouwend op het netwerk van de Stad, waardoor we ook

Gratis WiFi kunnen uitrollen in de woonzorgcentra, wat een extra service betekent voor o.a.
bezoekers.

 De WiFi kan in de toekomst ook gebruikt worden voor dwaaldetectiesystemen, gps-lokalisatie
van objecten, …

We voorzagen in het budget 2016 middelen voor de uitrol van WiFi in de woonzorgcentra; dit o.m.
in functie van het gebruik van het digitaal bewonersdossier.
We rekenden hiervoor op € 121.000 voor hardware en bekabeling.

We gingen ervan uit dat we de bekabeling zelf gingen kunnen uitvoeren, maar dat zal gelet op de
bestaffing binnen facility, en de toch wel niet geringe opzet van dit project niet haalbaar zijn,
waardoor we prijs vroegen aan Electrolyse binnen het raamcontract.

Gelet op het feit dat we de site Lichtendal begin 2019 verlaten, opteren we ervoor om op deze
site enkel 1 hotspot te installeren in de onmiddellijke omgeving van de 3 verpleegposten.

We komen uit op volgend kostenplaatje voor de 5 woonzorgcentra:

Biezen-
heem

de
weister lichtendal sint-jozef ter melle tot

1. hardware 21665,1
18033,8

9 2227,59 24553,78 22366,91 88847,27

2. onderhoud hardware
(jaarlijks) 816,22 639,74 66,18 948,58 816,22 3286,94

2. bekabeling 21655,86
13345,4

6 0 24650,53 20679,16 80331,01

totaal 44137,18
32019,0

9 2293,77 50152,89 43862,29 172465,2

Belangrijk te duiden is dat hardware afneembaar is, en meegenomen en hergebruikt kan worden.
Bekabeling wordt na plaatsing onroerend door bestemming.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Ok.

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. 15 oktober 2015 m.b.t. de aankoop van software voor het digitaal
bewonersdossier voor de woonzorgcentra.

 Raad beslissing d.d. 21 januari 2016 m.b.t. de aankoop van 80 tablets voor de
woonzorgcentra.

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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de uitrol van WiFi in de 5 woonzorgcentra, en gaat akkoord met de
aankoop van accespoints, bij uitbreiding op het WiFi-netwerk van de Stad, bij RealDolmen via het
raamcontract voor een totaal bedrag van € 103.211,67 (excl. een jaarlijkse onderhoudskost van €
3.860,50 voor de 5 centra), en voor de uitrol van de nodige FTP-bekabeling, eveneens via het
raamcontract, via Electrolyse voor een totaal bedrag van € 72.285,55.
Bedragen incl. BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Functie van buurtwerker: vacantverklaring en vastleggen selectieprocedure.

Indiener Robbe Struyve Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invullen van de functie buurtwerker + aanleggen van een verlengbare werfreserve

Feitelijke
aanleiding

Vertrek huidige buurtwerkster in de Venning

Beoordeling De buurtwerkster van centrum Overleie verliet in augustus 2014 het OCMW. Er werd besloten
haar niet te vervangen.

Tot voor kort waren er 5 buurtwerkers tewerkgesteld in het OCMW. 2 in wijkteam zuid (De
Condé, 3 Hofsteden, Lange Munte) en 3 in wijkteam centrum (De Zonnewijzer, Venning, vetex).

De vaste buurtwerkster van de Venning verliet in februari 2016 het OCMW om aan de slag
te gaan in een andere organisatie, waardoor er momenteel nog maar 4 buurtwerkers zijn
tewerkgesteld. Na een interne bekendmaking van de functie binnen OCMW Kortrijk stelde geen
enkele medewerker zich kandidaat. Een selectie ter herinvulling van deze laatste functie dringt
zich op.

We vragen de raad om de functie van buurtwerker vacant te verklaren en in te vullen via
werving.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Vervanging.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist de functie van buurtwerker vacant te verklaren en contractueel in te vullen via
werving – niveau B1-3.

De raad beslist de selectieprocedure voor de functie buurtwerker 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
o de sociale media, met verwijzing naar de website
o 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 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 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 beschikken
over een diploma bachelor in de humane wetenschappen: sociaal werk, toegepaste
psychologie, pedagogische richtingen, ergotherapie, sociaal verpleegkunde,
gezinswetenschappen, …

o de selectiecriteria zijn:

 vakkennis
 zelfstandig werken
 samenwerken
 resultaatgerichtheid
 klantgerichtheid
 kwaliteitsvol werken
 innovatie en creativiteit
 communicatie

o de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:

o uitwerken van 2 functie gerelateerde cases met hierin een aantal concrete
situatieschetsen uit het werkveld

 mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

o verspreiding van de vacature 8 juli 2016
o indienen van de kandidaturen op ten laatste 14 augustus 2016
o schriftelijke proef week van 12 september 2016
o mondelinge proef 3 en 7 oktober 2016
o aanstelling in de Raad 20 oktober 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:

o Karen Viaene, programmaverantwoordelijke samenlevingsopbouw West-
Vlaanderen, extern

o Ruben Degryse, teamverantwoordelijke wijkteams, intern
o Robbe Struyve, medewerker HR, intern

De raad beslist dat volgende zaken nog beslist worden in de volgende raadszittingen:
 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 25 augustus 2016
 aanstelling in de raad van 20 oktober 2016
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Onderwerp Functie woonzorgverlener: vacantverklaring en invulling via werving.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invulling en aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de functie van
woonzorgverlener(2 VTE, niveau B1-3, contractueel)

Feitelijke
aanleiding

De vroegere woonzorgverleners van de Zuidelijke rand en Kortrijk Zuid nemen na een interne
selectie sinds begin 2016 de functie van respectievelijk maatschappelijk werker sociale dienst en
opnameverantwoordelijke De Weister op. Een aantal van de huidige woonzorgverleners neemt in
de nabij toekomst loopbaanonderbreking/vermindering op.

Beoordeling De vroegere woonzorgverleners van de Zuidelijke rand (0,5 VTE) en Kortrijk Zuid (1 VTE) namen
deel aan een interen selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk werker sociale dienst
en opnameverantwoordelijke in De Weister. Beiden nemen sinds begin 2016 hun nieuwe functie
op. Zij worden momenteel vervangen door 2 tijdelijke krachten die nog niet hebben deelgenomen
aan een officiële selectieprocedure.

Door de geplande (blijvende) opnames van loopbaanonderbreking/vermindering bij enkele huidige
woonzorgverleners is er een daling van het aantal personeelsequivalenten (0.5 VTE).

We stellen daarom voor om in deze raadszitting over het volgende te beslissen:

 de vacantverklaring van de functie van woonzorgverlener (2 VTE, niveau B1-3,
contractueel)

 het aanleggen van een verlengbare werfreserve van 2 jaar
 de personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te

organiseren en deze in de volgende raadszitting te bekrachtigen

Financiële
toetsing

Budget Ok maar de personeelsinzet komt tegen de bovengrens van de
personeelsnorm.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits strenge waakzaamheid bij vervangingen.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

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

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

3. De personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te organiseren
en deze te bekrachtigen in de raad van 25 augustus 2016



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

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 25 augustus 2016
 aanstelling in de raad van 15 september2016

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Toekenning anciënniteiten uit vroegere prestaties bij indiensttreding – aanvulling beslissing
over schaalanciënniteit (zie alinea in overwegend en beslissend deel in bold)

Indiener Carine Callemin Dienst Personeel

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

Feitelijke
aanleiding

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

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

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

komt terecht in de schaal B2 met 8 jaar geldelijke anciënniteit
 bachelor met 8 jaar RELEVANTE beroepservaring krijgt geldelijke anciënniteit:

komt terecht in de schaal B1 met 8 jaar geldelijke anciënniteit

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

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

1 mei 1977 – 30 september 1997 6

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

1 januari 2007 – 31 december 2008 onbeperkt

RPR - vanaf 1 januari 2009 18

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

functies max. aantal jaren
meerekenbaarheid
privé-anciënniteit

motivering

Secretaris, financieel
beheerder 18

Moeilijk te rekruteren, grote
verantwoordelijkheid, grote investering
in rekrutering

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Niveau D assistent
kindbegeleiders

6 Indiensttredingen vanaf 01.01.2014

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

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

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

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

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

in dienst zijnde personeel geldelijke anc. € 55.731,29

schaalanciënniteit € 58.416,15

nieuwe vacantverklaringen geldelijk en schaal € 16.306,78

tijdelijke contracten geldelijk en schaal € 18.331,35

TOTAAL € 148.785,57

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

Voorstel:

 vanaf 01.04.2016 richten we ons op de procedure van Stad Kortrijk voor de nieuwe
indiensttredingen:
 RPR: geldelijke anciënniteit. max 18 jaar: medewerkers kunnen bij elke vacature tot

maximum 18 jaar relevante privé-anciënniteit krijgen
 RPR: schaalanciënniteit wordt toegekend bij directe inzetbaarheid voor maximum 18 jaar
 zelfde regeling voor tijdelijke contracten

 we herbeoordelen vanaf 01.04.2016 de meerekenbare geldelijke anciënniteit uit
privédiensten en zelfstandige activiteit (max 18 jaar) voor het personeel in dienst gekomen in
de periodes:
 personeel in dienst van 1 oktober 1997 – 31 december 2006:
 personeel in dienst van 1 januari 2009 – 31 maart 2016

 we herbeoordelen vanaf 01.04.2016 de meerekenbare schaalanciënniteit uit privédiensten en
zelfstandige activiteit (max 18 jaar) voor het personeel in dienst gekomen vanaf 18.10.2013
tot 31 maart 2016

 toe te kennen vanaf 1 april 2016: enkel mogelijk vanaf beslissing Raad
 we bevragen alle medewerkers in de genoemde periodes om hun relevante ervaring aan te

tonen. Zij leveren zelf het bewijs van de relevante beroepservaring uit vroegere
privé/zelfstandige prestaties.

Financiële
toetsing

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

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Gemeentedecreet
 OCMW-decreet
 RPR OCMW

Eerdere
beslissingen

Besluit-vormings-
proces

 MAT 28.01.2016 en 03.03.2015

Bijlagen



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Wij vragen de raad te beslissen over volgend voorstel inzake het toekennen van geldelijke en
schaalanciënniteit uit relevante beroepservaring in de privésector of een zelfstandige activiteit:

 vanaf 01.04.2016 richten we ons op de procedure van Stad Kortrijk voor de nieuwe
indiensttredingen:
 RPR: geldelijke anciënniteit maximaal 18 jaar: medewerkers kunnen bij elke vacature tot

maximum 18 jaarrelevante privé-anciënniteit krijgen
 RPR: schaalanciënniteit wordt toegekend bij directe inzetbaarheid voor maximaal 18 jaar
 zelfde regeling voor tijdelijke contracten

 we herbeoordelen vanaf 01.04.2016 de meerekenbare geldelijke anciënniteit uit
privédiensten en zelfstandige activiteit (max 18 jaar) voor het personeel in dienst
gekomen in de periodes:
 personeel in dienst van 1 oktober 1997 – 31 december 2006:
 personeel in dienst van 1 januari 2009 – 31 maart 2016

 we herbeoordelen vanaf 01.04.2016 de meerekenbare schaalanciënniteit uit
privédiensten en zelfstandige activiteit (max 18 jaar) voor het personeel in dienst
gekomen vanaf 18 oktober 2013 tot 31 maart 2016

 toe te kennen vanaf april 2016: enkel mogelijk vanaf beslissing Raad
 we bevragen alle medewerkers in de genoemde periodes om hun relevante ervaring aan te

tonen. Zij leveren zelf het bewijs van de relevante beroepservaring uit vroegere
privé/zelfstandige prestaties.

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

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 7 juli 2016 | punt 16

Onderwerp Besteding middelen sociale maribel. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Carine Callemin Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invulling van de personeelsnoden via subsidiëring sociale maribel, voorzien in de besteding van de
middelen 2016.

Feitelijke
aanleiding

Dibiss, de sociale zekerheidsdienst voor de lokale besturen, laat weten dat er middelen in het
kader van de Sociale Maribel ter beschikking zijn voor 2016, die volledig besteed worden aan
bijkomende tewerkstelling. De plafondbedragen van de subsidie worden niet verhoogd.

Beoordeling De middelen uit de Sociale Maribel worden aangewend voor de realisatie van bijkomende
tewerkstelling in de non-profit en voor het optrekken van het bedrag van de financiële
tussenkomst per VTE. Bij het vrijkomen van nieuwe middelen beslist het Beheerscomité van de
Sociale Maribel over de mogelijke besteding ervan.

1. Sociale Maribel 2016

Voor 2016 besliste het Beheerscomité om deze middelen volledig te besteden aan bijkomende
tewerkstelling. Voor de algemene lokale sector worden de arbeidsplaatsen prioritair toegekend
aan volgende diensten:

1. sociale inschakeling van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
2. gezinszorg en aanvullende thuiszorg
3. woonzorgcentra.

Bij onvoldoende aanvragen kunnen ook bijkomende plaatsen voor andere diensten worden
toegekend.

Er zijn 298 VTE te verdelen, waarvan 2/3 of ongeveer 200 VTE voorzien zijn voor Vlaanderen.

De termijn voor het aanvragen van bijkomende arbeidsplaatsen wordt vastgelegd op 31 augustus
2016, om behandeld te worden in het Beheerscomité van de Sociale Maribel op 22 september
2016. De bijkomende tewerkstellingen kunnen gebeuren vanaf 1 oktober 2016. De aanvraag
moet het advies van de 3 representatieve vakorganisaties bevatten.

1. de jaarlijkse subsidie per VTE bedraagt voor 2016:
o voor de statutairen: € 35.065,96
o voor de contractuelen: € 30.306,52

2. contingent op heden en subsidie 2015: momenteel beschikken we over een contingent van
35,29 VTE, die allen door contractuele tewerkstellingen zijn ingenomen

2. er zijn op dit moment 35,05 VTE opgevuld in volgende niveaus:

Niveau VTE

B 33,50

C 0,55

D 1,00

3. de totale subsidie voor 2015 bedroeg € 1.096.355

3. Verhouding loonkost-subsidiëring

Zoals hierboven vermeld, worden de subsidiebedragen voor 2016 niet opgetrokken. De
verhouding loonkost/subsidie voor volgende categorieën medewerkers bedraagt op jaarbasis:

Niveau medewerker anciënniteit loonkost subsidie ten laste wg/jaar/VTE

B-niveau 0 j 43.924.54 30.306,52 13.618,02

D-niveau 0 j 34.939,73 30.306,52 4.633,21

C-niveau 0 j 35.527,72 30.306,52 5.221,20

E-niveau 0 j 34.822,14 30.306,52 4.515,62



4. Voorstel tot aanvraag:

We stellen voor om volgende functies aan te vragen: nog in te vullen

5. motivatie voor de aanvraag: nog in te vullen

6. de voorziene kostprijs bij toekenning gevraagde arbeidsplaatsen: nog in te vullen

Financiële
toetsing

Budget Bij vergelijking van het personeelseffectief 2015-2016 voor de periode jan
t/m mei is er bij het OCMW een uitbreiding met 11,VTE, waarvan 6,1 niet
gesubsidieerd. Van genoemde 6,1 zijn er 4,4 die zelfs niet gebudgetteerd
zijn. Gelet op genoemde uitbreiding moet het mogelijk zijn om de Sociale
Maribels in te vullen zonder bijkomende aanwervingen.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits er geen toename is van het aantal VTE’s. Deze
subsidiëring zal meehelpen om de huidige personeelstoename te financieren.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad beslist:

Volgende functies aan te vragen in het kader van de Sociale Maribel 2016: nog in te vullen

De motivatie voor de aanvraag: nog in te vullen

De voorziene kostprijs bij toekenning van de gevraagde arbeidsplaatsen: nog in te vullen

Opvolging en
communicatie


