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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Rapportering na 2de kwartaal 2016. Aktename.

3. Tevredenheidsonderzoek Sociaal Huis en Sociale Dienst. Voorstel tot goedkeuring.

4. Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten

en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor

een periode van 5 jaar. Voorstel tot gunning.

5. Aankoop wagen op aardgas voor dagcentrum de Kolleblomme. Aktename.

6. Aankoop van een minibus met inrichting voor gecombineerd (rolstoel-)vervoer. Voorstel tot gunning.

7. Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud van persoonsgebonden linnen van

residenten van de woonzorgcentra. Goedkeuring lastvoorwaarden.

8. Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud van persoonsgebonden linnen van

residenten van de woonzorgcentra. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

9. Onderhoud kleine gasketels. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

10. Zinkwerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

11. Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

12. Verkaveling Cottereelstraat, Vichte. Verkoopvoorwaarden verkaveling uit 1979.

13. Vacantverklaring kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang en invulling via de werfreserve.

14. Bekrachtiging selectieprocedure woonzorgverlener.

15. Varia.



RAADSNOTA
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Onderwerp Rapportering na 2de kwartaal 2016. Aktename.

Indiener Johan Dejonckheere en Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aktename door de Raad van de rapportering betreffende het tweede kwartaal 2016.

Feitelijke
aanleiding

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

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

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

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

 Opvolging exploitatiebudget
 Voorgangsrapportering acties in het strategisch meerjarenplan

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de rapportering na 2de kwartaal 2016.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Tevredenheidsonderzoek Sociaal Huis – Sociale Dienst. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Sophie Desender – Nele Hofman Dienst Sociaal Huis- sociale dienst

Doelstelling Voorstel tot uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek voor sociaal huis- sociale dienst, in
samenwerking met hetzij Howest hetzij Vives.

Feitelijke
aanleiding

Vanuit de audit maatschappelijke dienstverlening in maart 2011 kwam volgende aanbeveling naar
voor: ‘Wij raden aan een systematiek te ontwikkelen om signalen van cliënten in kaart te brengen
om ze te gebruiken als bron voor evaluatie en verbetering van de werking, bv. door een
periodieke tevredenheidmeting Zo krijgt het OCMW uit eerste hand informatie over de
(gepercipieerde) kwaliteit.’
Als actie hierop wilden we een tevredenheidsscan uitvoeren met als object het Sociaal Huis. Het
doel was om de visie van de gebruikers van de dienstverlening te kennen. Gezien een intern
georganiseerde bevraging niet eenvoudig was, werd dit onderzoek uitbesteed aan de dienst
‘dienstverlening en onderzoek’ in Vives.
In 2013 werd een overeenkomst aangegaan met Katho-departement IPSOC en OCMW Kortrijk
voor het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek ‘Klant tevredenheid dienstverlening OCMW –
ambulant 1ste lijn’. De kostprijs hiervoor bedroeg 17.600 euro, verplichte BTW en overhead
ingerekend.
We zijn ondertussen 3-4 jaar verder en willen dit onderzoek herhalen.

Beoordeling Het onderzoek werd zo aangepakt dat de actieve dossiers tijdens de periode van 01.07.12-
31.12.12 onderverdeeld werden in 5 strata: cliënten sociaal huis, cliënten Recht op
Maatschappelijke integratie, cliënten binnen de steun equivalent Leefloon, cliënten budgetbeheer
en andere steunen. Per strata werden ongeveer 120 dossiers ad random geselecteerd (in totaal
600 personen/gezinnen). De ‘uitverkorenen’ ontvingen een brief met de vraag om mee te
werken. Studenten van het 1ste jaar Bachelor in de Toegepaste Psychologie namen de enquêtes
af. Er werden 151 enquêtes afgenomen.

De onderzochte items waren met betrekking tot het Sociaal Huis: bekendheid en bereikbaarheid,
kennismaking/drempels/eerste contact, het onthaal, de wachtzaal, de aard van de vragen en de
telefonisch en elektronisch loket/Website. Voor de sociale dienst werden volgende items
onderzocht: algemene tevredenheid over de maatschappelijk werker, frequentie contacten,
wachtzaal, dienstverlening/aard van de hulpverlening , relatie cliënt-maatschappelijk werker en
de klachtenbehandeling.

Volgende conclusies werden getrokken uit dit onderzoek:
 Zeer positief beeld over de hulp- en dienstverlening.
 Dienstverlening: gemiddelde score van 4.07/5.
 MW’er: gemiddeld 4.27/5.
 Verschil tussen sociaal huis en sociale dienst is niet duidelijk.
 De meesten komen te voet of met het openbaar vervoer. Te weinig parkeergelegenheid wordt

aangekaart.
 Slechts 2/3de kent de openingsuren sociaal huis.
 Het onthaal is niet geluidsdicht.
 Bijna 9/10 voor het eerste ontvangst in het sociaal huis. Eén op 5 geeft persoonlijke

motieven als drempel aan.
 De effectieve wachttijd is korter dan de wenselijke wachttijd. Toch een blijvend

aandachtspunt.
De antennepunten worden niet vaak benut, de meesten verkiezen om zich naar Kortrijk te
verplaatsen.

 De meesten kunnen zich overdag vrijmaken, waardoor de huidige manier van werken inzake
avondopening in vraag gesteld kan worden.

 Bijna 3 op 4 is tevreden over de begrijpbaarheid van de schriftelijke communicatie. Inzetten
op klare taal blijft belangrijk.

 Het aanbod is goed gekend: financiële steun en schuldbemiddeling worden als belangrijkste
vormen naar voren geschoven. Psychosociale hulp of hulp bij relatieproblemen wordt minder
belangrijk geacht.

 Van diegenen die wijzigden van MW’er vond de helft dit storend, de andere helft tilde daar
niet aan.

We maakten na dit onderzoek een actieplan op waarbij opmerkingen vertaald werden naar
verdere aanpak. Algemeen was het resultaat zeer goed.



Sinds 2014 is de volledige sociale dienst hertekend in het kader van specialisatie. Gelijklopend
werden de openingsuren aangepast. We zouden graag terug een tevredenheidsonderzoek
uitvoeren om enerzijds de impact hiervan na te kunnen gaan bij onze cliënten. Anderzijds was
het een aanbeveling van de audit om periodiek een tevredenheidsmeting te doen.
In functie van deze resultaten willen we dan kijken waar we moeten/kunnen bijsturen.

In eerste instantie gaan we na of er een gestandaardiseerd onderzoek voorhanden is bij de VVSG
of bij andere centrumsteden. Daarnaast willen we een offerte vragen aan Howest en Vives voor
het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek analoog met dit van 2013. Deze zullen vergeleken
worden op basis van hun prijs en hun aanpak cf. kwaliteit van het onderzoek.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Besproken op MAT ifv agendering op Raad.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met de opzet van een tevredenheidsonderzoek voor het sociaal huis en de
sociale dienst.

De raad gaat akkoord met de aanvraag van een offerte aan de hogescholen Howest en Vives
onder de vorm van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van geneesmiddelen,
farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk,
Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

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

Feitelijke
aanleiding

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

De Raad van State beval bij arrest nr. 232.06 van 20 augustus 2015 de schorsing van de
tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de voornoemde beslissing van het
OCMW Kortrijk van 9 juli 2015.
Naar aanleiding van dit schorsingsarrest besliste de Raad in zitting van 27 augustus 2015 tot :
 intrekking van het raadsbesluit van 9 juli 2015 tot gunning van de levering aan de OCMW’s

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

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

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

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

De raad gaf tevens opdracht aan de dienst facility om een nieuwe gunningsprocedure uit te
werken, met een aangepast bestek. De besturen die deelnamen aan de vorige opdracht werden
gecontacteerd en gaven opnieuw een mandaat aan OCMW Kortrijk om op te treden als
opdrachtcentrale in de huidige opdracht. Het bestek werd voorgelegd aan raadsman Bart De
Becker en aangepast met zijn bemerkingen.
In zitting van 18 februari 2016 keurde de Raad de lastvoorwaarden en de gunningswijze van het
nieuwe bestek goed.

Op 5 april 2016 werden 3 offertes ingediend.

In zitting van 19 mei 2016 besliste de Raad de gunningsprocedure opnieuw stop te zetten omdat
enkel onregelmatige offertes werden ingediend. De raad gaf opdracht aan facility om, na het
verstrijken van de stand still periode van die procedure, op basis van het huidige bestek en de
huidige voorwaarden, een onderhandelingsprocedure te starten met MDD Pharma, de enige die
aan de eisen inzake kwalitatieve selectie beantwoordde.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de
levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de
woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode
van 5 jaar.” werd op 19 mei 2016 een bestek met nr. 20160714/RL/OPZB opgesteld door de
dienst Facility. Het bestek is identiek aan het vorige met uitzondering van de gunningswijze.
De uitgave voor deze opdracht blijft geraamd op € 2.630.000,00 exclusief BTW of € 3.182.300,00
inclusief BTW.

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 MDD
Pharma NV, Pasteurlaan 2 te 1300 Waver uit te nodigen om een offerte in te dienen.
De offerte diende het bestuur ten laatste op 18 juli 2016 te bereiken.
MDD Pharma NV, Pasteurlaan 2 te 1300 Waver diende een offerte in aan dezelfde condities en
met dezelfde toelichtingsnota’s als bij de open procedure. De offerte werd nagezien naar de



kwalitatieve criteria en toegangsrecht. De kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.
Op basis van de offerte werd door de deelnemende besturen een vragenlijst opgesteld om
bepaalde afspraken duidelijk te stellen. Deze vragenlijst diende als basis voor de onderhandeling
met MDD die plaats vond op 18/07/2016. De in het verslag genoteerde afspraken vullen de
offerte aan en maken dus bij toewijzing deel uit van de overeenkomst samen met het bestek.
Op 25 juli 2016 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op voor
Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van geneesmiddelen,
farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk,
Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht
“Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van geneesmiddelen,
farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk,
Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar.” te gunnen aan de enige
bieder, zijnde MDD Pharma NV, Pasteurlaan 2 te 1300 Waver, tegen de voorwaarden vermeld in
de offerte van deze inschrijver en het verslag van de onderhandeling dd. 18/07/2016.
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW
Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Budget lastens exploitatie.

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° e (enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend in het kader
van een openbare procedure), en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering
van leveringen voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat.

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

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

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

Eerdere
beslissingen

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

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

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

 Vast bureau van 9 februari 2016.
 Raad van 16 februari 2016 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
 Raad van 16 mei 2016 beslissing tot stopzetting van de procedure en opdracht tot start van

onderhandelingsprocedure met MDD Pharma, de enige die aan de eisen inzake kwalitatieve
selectie beantwoordde.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Verslag van het onderhandelingsgesprek dd. 18/07/2016
 Verslag van nazicht van de offerte

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 juli 2016 voor
Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van geneesmiddelen,
farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk,
Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar., opgesteld door de dienst
Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes en het verslag van het onderhandelingsgesprek van 18 juli
2016 (in bijlage) maken integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van
geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van



OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem voor een periode van 5 jaar.” wordt
gegund aan de enige bieder, zijnde MDD Pharma NV, Pasteurlaan 2 te 1300 Waver, tegen de
voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160714/RL/OPZB van 19 mei 2016.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop wagen op aardgas voor dagcentrum de Kolleblomme. Aktename.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Aktename aankoop wagen op aardgas voor dagcentrum de Kolleblomme.

Feitelijke
aanleiding

Op 21/6/2016 had de Peugeot Partner Tepee (1-BKR-051) van dagcentrum de Kolleblomme een
ongeval. De schade aan de wagen was dermate groot dat herstelling niet aangewezen was.
In zitting van 7 juli 2016 gaf de Raad opdracht aan de dienst facility om via
onderhandelingsprocedure een vervangwagen op aardgas aan te kopen. De raming bedraagt
€21.500 inclusief BTW. De waarde van het wrak wordt geschat op €1.700 inclusief BTW.

Beoordeling De leveringstermijn van een nieuwe wagen bedraagt 4 maand. Als we een direct beschikbare
wagen aankopen vermijden we de huur van een vervangwagen die tussen de €3.000 en €4.000
bedraagt voor 4 maand. Daarom werden offertes voor een gelijkaardige wagen als de bestaande,
doch met CNG motor en onmiddellijk beschikbaar, opgevraagd bij de 3 merken die CNG wagens in
hun gamma hebben. Dit leverde volgend resultaat:

Garage Merk Prijs Totaal incl.BTW leveringstermijn

Gent Motors - Vandewiele Fiat (grijs) € 15.000,00 € 18.150,00 direct

Garage Bariseau - Mottrie Opel € 15.182,12 € 18.370,37 15/11/2016

Opel (zwart) € 15.718,06 € 19.018,85 direct

Top Motors VW € 19.150,40 € 23.171,98 direct

De grijze Fiat en zwarte Opel, beide direct beschikbaar werden ter plaatste bekeken en
beantwoorden (behalve de kleur) aan de wagen die we willen. Na overleg met de secretaris werd,
gezien de Fiat Doblo de gunstigste prijs heeft en onmiddellijk leverbaar is door garage Gent
Motors (in opdracht van garage Vandewiele) deze wagen aangekocht.
Het onderhoudscontract voor 5 jaar bedraagt €3.310,58 excl. BTW en gebeurt door garage
Vandewiele.
Het wrak werd overgenomen door garage Verstaen uit Ardooie (in opdracht van garage
Vandewiele) voor € 2.240,00 incl. BTW.

Financiële
toetsing

Budget restbudget van 14.145 na aanwending voor minibus is onvoldoende

Visum ontvanger Goedgekeurd mits met Budgetwijziging aanvullend nog 5.000EUR krediet
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, § 2.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 7 juli 2016 opdracht aan dienst facility om via onderhandelingsprocedure een
vervangwagen aan te kopen voor dagcentrum de Kolleblomme.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  3 offertes

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van de aankoop van een Fiat Doblo op CNG als vervangwagen voor
dagcentrum de Kolleblomme voor een bedrag van € 22.155,80 inclusief onderhoudscontract van 5
jaar en inclusief 21% BTW bij garage Gent Motors in overeenkomst met garage Vandewiele.

De raad neemt akte van de verkoop van het wrak aan garage Willy Verstaen voor € 2.240 incl.
BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van een minibus met inrichting voor gecombineerd (rolstoel-)vervoer. Voorstel tot
gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring aankoop van een minibus + inrichting voor gecombineerd (rolstoel-) vervoer
Perceel 1 Leveren van een minibus geschikt voor ombouw voor vervoer van rolstoelgebruikers
Perceel 2 Inrichting = aanpassing van de minibus voor gecombineerd (rolstoel-) vervoer)

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.
Ondanks het voorafgaandelijk marktonderzoek door de dienst facility bleek 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, besliste de Raad in zitting van 7 juli 2016 de 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 werden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop van een minibus + inrichting voor gecombineerd (rolstoel)
vervoer” werd op 7 juli 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 7 juli 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 7 juli 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;
 Garage Move, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne;
 Garage Cardoen, Brugsesteenweg 356 te 8520 Kuurne.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 juli 2016 om 09.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 26 maart 2017.

Er werden 4 offertes ontvangen:
Voor perceel 1: De minibus
 Topmotors, Kortrijkstraat 349 te 8560 Wevelgem (€ 27.446,25 exclusief BTW of € 33.839,96

inclusief BTW);
 Garage Vanderhaeghen, 't Hoge 10 te 8500 Kortrijk (€ 29.378,00 exclusief BTW of

€ 36.072,38 inclusief BTW);
 Garage Woestijn, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk (€ 27.967,98 exclusief BTW of

€ 34.429,26 inclusief BTW);
 Garage Move, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne (€ 19.149,17 exclusief BTW of

€ 23.905,50 inclusief BTW);

Voor perceel 2: De inrichting van de minibus. De 4 garages die een offerte indienden voor de
minibus kregen via Abeco N.V. een zelfde prijs voor de inrichting van de minibus.



 Topmotors, Kortrijkstraat 349 te 8560 Wevelgem (€ 16.950,00 exclusief BTW of € 20.509,50
inclusief 21% BTW)

 Garage Vanderhaeghen, 't Hoge 10 te 8500 Kortrijk (€ 16.950,00 exclusief BTW of
€ 20.509,50 inclusief 21% BTW)

 Garage Woestijn, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk (€ 16.950,00 exclusief BTW of
€ 20.509,50 inclusief 21% BTW)

 Garage Move, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne (€ 16.950,00 exclusief BTW of
€ 20.509,50 inclusief 21% BTW)

Op 9 augustus 2016 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 Garage Move, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 19.149,17 exclusief BTW of € 23.905,50
inclusief BTW voor de wagen zelf en € 16.950,00 exclusief BTW of € 20.509,50 inclusief 21% BTW
voor de inrichting ervan.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

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

 De Raad van 7 juli 2016 goedkeuring stopzetting lopende procedure en goedkeuring
aangepast lastvoorwaarden, raming, gunningswijze en aan te schrijven garages.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  4 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes
 Overzichtstabel offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 9 augustus 2016
voor leveren van een minibus geschikt voor ombouw voor vervoer van rolstoelgebruikers en de
inrichting ervan, opgesteld door Rik Lambert.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Aankoop van een minibus + inrichting voor gecombineerd (rolstoel) vervoer” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Garage Move, Brugsesteenweg 75 te
8520 Kuurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 19.149,17 exclusief BTW of
€ 23.905,50 inclusief BTW voor de wagen zelf en € 16.950,00 exclusief BTW of € 20.509,50
inclusief 21% BTW voor de inrichting ervan. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 165
kalenderdagen.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160314/RL/OPZB2.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 25 augustus 2016 | punt 7

Onderwerp Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud van
persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra. Goedkeuring lastvoorwaarden.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een dienstverlener voor de uitvoering van een raamcontract met een looptijd
van 60 maanden of 5 jaar voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en onderhoud van het
persoonsgebonden linnen van de residenten van onze woonzorgcentra.

Feitelijke
aanleiding

Op 20 januari 2011 werd het raamcontract huur en onderhoud linnen en werkkledij gegund aan
wasserij Dumoulin uit Zonnebeke. Dit raamcontract had een looptijd van 4 jaar en eindigde op
31/5/2015. In zitting van juni 2013 besliste de raad het bestaande contract met 2 jaar te
verlengen. Dit verlengde contract eindigt op 31/05/2017.
In zitting van 19 mei 2016 besliste de Raad om voor dit dossier te opteren voor ‘beperkte
offertevraag met Europese bekendmaking’ als gunningswijze. De selectieleidraad waarin het
toegangsrecht en de selectievoorwaarden in vermeld zijn, werd in diezelfde zitting goedgekeurd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor
onderhoud van persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra” werd op
5 juli 2016 een bestek met nr. 20160919/RL/BOZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 326.505,55exclusief BTW of € 395.071,72
inclusief 21% BTW per jaar.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 60 maanden.
Er werd geopteerd de opdracht te gunnen bij wijze van de beperkte offerteaanvraag.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De gunningscriteria zoals beschreven in het bestek zijn:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 45

Regel van drie; score offerte = ( prijs laagste offerte / prijs offerte)* gewicht van het
criterium prijs.

2 Ondersteuning 16

Er wordt een beoordeling gemaakt op de ondersteuning welke de dienstverlener geeft
op het vlak van leveringsondersteuning en ondersteuning bij de opvolging.
Dit voor het volledige proces met al zijn onderdelen.

2.1 Ondersteuning van de leveringen 8

De dienstverlener geeft een beschrijving van het ondersteunend materiaal en
toebehoren welke ter beschikking gesteld wordt voor de leveringen en de verpakkingen.
De dienstverlener geeft deze beschrijving op maximaal 4 stuks A4 eenzijdig bedrukt in
arial 10 of groter.
Bij de testen wordt het ondersteunend materiaal beoordeeld. De dienstverlener levert
voor de testen hetzelfde ondersteunend materiaal als hij zou doen tijdens het contract.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de diverse dienstverleners naar
gebruiksgemak van het ter beschikking gesteld materiaal in al zijn aspecten zoals:

- mobiliteit, wendbaarheid, ergonomie, gebruiksgemak, overzichtelijkheid
mogelijkheden van sortering

- zekerheid van de kwaliteit van de ontvangen producten (opgehangen was,
gestreken was, ...)

- voldoende toebehoren ( zakken, verpakkingsmateriaal, ... )
Dit zowel voor het plat linnen, de werkkledij als voor de bewonerswas

Puntenverdeling:
Uitstekend 8 punten
Zeer goed 6 punten
Goed 4 punten
Minder goed 2 punten
onvoldoende 0 punten

2.2 Ondersteuning naar opvolging 8

De dienstverlener geeft een beschrijving van zijn on line ondersteuning naar bestelling



en opvolging welke hij ter beschikking zal stellen. Dit vanaf de labeling tot de
mogelijkheden om on line op te volgen en te bestellen.
De dienstverlener geeft deze beschrijving op maximaal 4 stuks A4 eenzijdig bedrukt in
arial 10 of groter.

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de diverse aanbiedingen voor de aangeboden
ondersteuning bestellingen, opvolging van zowel het plat linnen , de personeelskledij als
de bewonersgebonden kledij in pakket of in bulk.

Er wordt rekening gehouden met oa:
- De bestelmogelijkheden binnen het plat linnen naar hoeveelheden.
- De opvolgingsmogelijkheden van personeelskledij ( rotatie, aantal wasbeurten,

per persoon, per afdeling, ...)
- De opvolging van bewonersgebonden kledij ( zowel bij bulk als bij pakket )

De facturatiemogelijkheden voor de bewonerskledij ( zowel bij bulk als bij
pakket )

- De garantie bij verlies van bewonerskledij
- De manier van aanpak voor stock en ter beschikking stelling van

personeelskledij voor nieuwe werknemers
- De garantie voor beschikbaarheid van alle plat linnen en personeelskledij

Puntenverdeling:
Uitstekend 8 punten
zeer goed 6 punten
Goed 4 punten
Minder goed 2 punten
onvoldoende 0 punten

3 Persoonsgebonden linnen 15

Na het technisch onderzoek van de offertes worden de leveranciers opgeroepen om een
pakket persoonsgebonden linnen op te halen voor verwerking.
Bewonerslinnen: identiek samengestelde proefpakketten worden door het bestuur ter
beschikking gesteld en per inschrijver aangeboden voor behandeling.
Na afroep zal de dienstverlener de nodige middelen ter beschikking stellen om deze
kledij af te geven aan de dienstverlener (karren, containers, zakken, ...)Proefpakketten
identiek samengesteld:
Proefpakket zal bestaan uit stukken te behandelen in bulksysteem en uit stukken te
behandelen als handwas of nieuwkuis
Beoordeling op vlak van:

- Witheid, properheid ( zijn alle vlekken verwijderd)
- Afwerking ( is de strijk goed uitgevoerd, plooien, naden, recht, ...,

opplooimethode, ophangmethode worden de gevraagde producten op kapstok
geleverd , ...)

- Herstellingen ( zijn alle herstellingen opgemerkt en hersteld )
- Verpakking, wijze van levering ( is de verpakkings en leveringsmethode op die

manier dat de bedeling goed kan gebeuren en dat de kwaliteit van het
geleverde gegarandeerd kan blijven )

- Stiptheid en correctheid van ophaling en levering
Het zal een vergelijkende test zijn tussen de diensten van de dienstverleners.

Puntenverdeling:
uitstekend 15 punten
Zeer goed 13 punten
Goed 10 punten
Minder goed 5 punten
onvoldoende 0 punten

4 Werkkledij 14

De te evalueren aandachtspunten in verband met de werkkledij zijn:
kwaliteit van de aangeboden kledij (model, samenstelling, stof, …), technische fiches
dienen bij offerte gevoegd te worden. De kledij dient minstens de kwaliteit te hebben
zoals in het bestek vooropgesteld. Met kwaliteit wordt zowel de technische als de
esthetische kwaliteit bedoeld. De in het bestek vooropgestelde vormgeving is bepalend.
Er worden twee volledige pakjes gevraagd van de voorgestelde kledij voor de WZC.
Dit betekent 2 jasjes, 2 polo's, 4 broeken, 2 fleeces. De maat wordt opgegeven bij de
aanvraag.
Er worden diverse kleuren of kleurcombinaties gevraagd uit het voorgestelde gamma.
De gevraagde kledij wordt gevraagd in standaard maten S,M,L.
Er wordt een draagtest uitgevoerd.
Er wordt voor elke aanbieder een identiek pakket samengesteld met de aangeboden
werkkledij die bevuild is samen met enkele van onze bevuilde huidige uniformen.

4.1 Kwaliteit van de werkkledij 6

De geleverde personeelskledij wordt vergeleken en nagezien op kwaliteit



De aandachtspunten zijn:
- Gladde naden
- Zijn er voldoende trenzen gebruikt? Dit zijn lokale verstevigingen op de

kritische plaatsen van het kledingstuk, vnl. daar waar je gemakkelijk een
scheur zou kunnen verwachten.

- Zijn er springsteken aanwezig, dit verwijst naar een minder verzorgde
confectie.

- Zijn de drukknopen op een goeie en verzorgde manier opgezet?
- Zijn de vrije stofboorden voorzien van een overlock-afwerking, anders zal de

stof na verloop van tijd uitrafelen.
De wastesten bestaan uit een wasbeurt uitgevoerd door de dienstverlener in de wasserij
en erna door diverse wasbeurten in de instelling door de opdrachtgever. Alle kledij van
elke aanbieder wordt hetzelfde aantal keer in dezelfde machine gewassen om zo de
reactie van de kledij op een eenvormige manier te kunnen nazien en vergelijken.
Na de wastesten wordt er nagezien op:

- Fronsen op de naden
- Afbloeden van kleur op wit
- Loskomen van naden
- Kreuk
- Slijtage
- Vormvastheid en maatvastheid van de kledij
- Totaalbeeld van het kledingstuk (hoe valt de kraag, vallen de zakken netjes…?)

Beoordeling:
Er is een beoordeling tussen de verschillende aangeboden werkkledijlijnen. Gelijke
producten worden gelijk beoordeeld.
uitstekend: 6 punten
goed: 2 punt
onvoldoende: 0 punten

4.2 wastest van de werkkledij 5

Er wordt voor elke aanbieder een gelijk pakket samengesteld met de aangeboden
werkkledij welke bevuild is samen met enkele van de bevuilde huidige uniformen.
Na afroep zal de dienstverlener de nodige middelen ter beschikking stellen om deze
kledij af te geven aan de dienstverlener ( karren, containers, zakken, ...)
De beoordeling gebeurt na het wassen door de dienstverlener.
Beoordeling op vlak van:
- Witheid, properheid ( zijn alle vlekken verwijderd)
- Afwerking ( is de strijk goed uitgevoerd, plooien, naden, recht, ...,

opplooimethode, bij ophangmethode worden de gevraagde producten op kapstok
geleverd , ...)

- Herstellingen ( zijn alle herstellingen opgemerkt en hersteld )
- Verpakking, wijze van levering ( is de verpakkings en leveringsmethode op die

manier dat de bedeling goed kan gebeuren en dat de kwaliteit van het geleverde
gegarandeerd kan blijven )

- Stiptheid en correctheid van ophaling en levering
Het is een vergelijkende test tussen de diensten van de dienstverleners.
Puntenverdeling:

- Uitstekend 5 punten
- Goed 2 punten
- Onvoldoende 0 punten

4.3 Draagcomfort van de werkkledij 3

De draagtest wordt uitgevoerd voor en na het wassen in de wasserij en de bijkomende
wasbeurten in het woonzorgcentrum.
Het is een vergelijkende draagtest tussen de verscheidene voorgestelde modellen van
de verschillende inschrijvers.
aandachtspunten om het draagcomfort te evalueren:

- Is er voldoende bewegingsvrijheid? Maatvastheid na de wasbeurten.
- Vermijdt men indiscrete inkijk? Is de stof niet té transparant? Is de

halsuitsnijding niet te diep?
- Zijn de zakken voldoende ruim?
- Zijn er features voorzien zoals zakje voor draagbare telefoons, schaarzakje,

achterzak al dan niet met drukknoop
Beoordeling: (Het is een vergelijkende test).

- uitstekend: 3 punten
- goed: 1 punt
- onvoldoende: 0 punten

5 Plat linnen 10

De inschrijvers wordt gevraagd proefpakketten te leveren van de aangeboden artikelen
plat linnen. De pakketten zullen op vraag geleverd worden na de indiening van de
offerte, dus er moeten geen pakketten bij de offerte gevoegd worden.
Verloop van deze test:



Er wordt aan elke inschrijver een identiek pakket opgevraagd met een specifieke
samenstelling. Na enige tijd wordt er gevraagd dit bevuild pakket op te halen en
afgewerkt terug te bezorgen. Dit behandelde pakket wordt ons voor beoordeling terug
bezorgd.

Pakketten zullen beoordeeld worden op:
- kwaliteit van het geleverde materiaal
- Kleurechtheid, witheid, properheid ( zijn alle vlekken verwijderd)
- Leveringsmodaliteiten
- Afwerking ( is de strijk goed uitgevoerd, plooien, naden, recht, ...,

opplooimethode )
- Herstellingen ( zijn alle herstellingen opgemerkt en hersteld )
- wijze van levering ( is de verpakkings en leveringsmethode op die manier dat

de bedeling goed kan gebeuren en dat de kwaliteit van het geleverde
gegarandeerd kan blijven )

- Stiptheid en correctheid van ophaling en levering
Het zal een vergelijkende test zijn tussen de producten van de verschillende
leveranciers.
Puntenverdeling:

- Uitstekend 10 punten
- Zeer goed 8 punten
- Goed 6 punten
- Minder goed 4 punten
- onvoldoende 0 punten

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.
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 groep deskundigen is samengesteld uit:
Frank Claerhout
Vijf medewerkers uit het onderhoud en wasserijteam van onze woonzorgcentra

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. Budget lastens exploitatie.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere  Raad van 19 mei 2016: goedkeuring selectieleidraad toegangsrecht en goedkeuring start



beslissingen selectieprocedure
 Raad van 25 augustus 2016: Goedkeuring kwalitatieve selectie van de kandidaten.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De bestek “Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud van
persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra”, opgesteld door de dienst
Facility word goedgekeurd. De raming bedraagt € 326.505,55exclusief BTW of € 395.071,72
inclusief 21% BTW per jaar.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de beperkte offerteaanvraag.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud van
persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra. Goedkeuring kwalitatieve
selectie.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een dienstverlener voor de uitvoering van een raamcontract met een looptijd
van 60 maanden of 5 jaar voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en onderhoud van het
persoonsgebonden linnen van de residenten van onze woonzorgcentra.

Feitelijke
aanleiding

Het huidige raamcontract eindigt op 31/05/2017.
In zitting van 19 mei 2016 besliste de Raad om voor het nieuwe dossier te opteren voor ‘beperkte
offertevraag met Europese bekendmaking’ als gunningswijze. De selectieleidraad waarin het
toegangsrecht en de selectievoorwaarden in vermeld zijn, werd in diezelfde zitting goedgekeurd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor
onderhoud van persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra” wordt heden
het bestek met nr. 20160919/RL/BOZB, opgesteld door de dienst Facility, door de Raad
goedgekeurd.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 326.505,55 exclusief BTW of € 395.071,72
inclusief 21% BTW per jaar.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 mei 2016 goedkeuring aan de
selectievereisten, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de beperkte
offerteaanvraag.
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 21 juni 2016 om 10.00 uur te bereiken.
De dienst Facility stelde op 23 juni 2016 een verslag van nazicht van de kandidaturen op.
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 21 juni 2016 blijkt dat
volgende kandidaturen werden ontvangen:

- Malysse, Bissegemsestraat 74 te 8501 HEULE
- CleanLease Fortex, Vullaertstraat 73 te 8730 OEDELEM
- Dumoulin wasserij, Zandvoorderstraat 91 te 8901 Zillebeke

Alle kandidaten voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria die vooropgesteld werden en kunnen
uitgenodigd worden om een offerte in te dienen.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 20160919/RL/BOZB opgesteld door de
dienst Facility.
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 6 oktober 2016 om 09.00 uur
voorgesteld.

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
25.

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 mei 2016 goedkeuring van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectiecriteria.
 Raad van 25 augustus 2016 goedkeuring lastvoorwaarden.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie opdracht in BDA en TED
 PV van opening



 3 kandidaatstellingen
 Verslag van nazicht van de kandidaten

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 7 juli 2016
voor de opdracht “Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud
van persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra” opgesteld door de dienst
Facility.
De kwalitatief geselecteerde kandidaten (Malysse, CleanLease Fortex en Dumoulin wasserij)
worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.
Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 6 oktober 2016 om 09.00 uur.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 25 augustus 2016 | punt 9

Onderwerp Onderhoud kleine gasketels. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze ‘Onderhoud kleine gasketels’ en goedkeuring lijst
aan te schrijven aannemers.

Feitelijke
aanleiding

Voor de gasketels in onze woningen dient er een tweejaarlijks reinigings- en verbrandingsattest
aanwezig te zijn. Voor de verhuurde woningen is dit ten laste van de huurder. Voor de woningen
die ter beschikking gesteld worden (zoals LOI woningen, doorgangswoningen, woningen
crisisopvang) is dit ten laste van de eigenaar.
Om dit gestructureerd te laten verlopen willen we alle woningen (+170) éénmalig voorzien van
een geldig attest. Bij beëindiging huurcontract van een huurwoning kunnen we in de
plaatsbeschrijving een geldig attest opvragen aan de huurder. Bij de ter beschikking gestelde
woningen zorgen we steeds zelf voor een geldig attest via een raamcontract bij een erkend
technicus gasvormige brandstof.
Binnen de technische dienst hebben we techniekers die een dergelijke keuring kunnen uitvoeren
en een geldig attest kunnen opstellen doch wij hebben te weinig tijdsruimte om alle ketels uit te
voeren. De technische dienst zal de ketels van de woningen Hoog Mosscher (+ 70 woningen)
uitvoeren de andere woningen (een 100-tal) zouden we door een externe firma laten uitvoeren.
Het is de bedoeling om dit jaar de ketels van al deze woningen te laten keuren door een externe
aannemer en de opvolging daarna gestructureerd aan te pakken.

Beoordeling In het kader van de opdracht “onderhoud kleine gasketels” werd op 28 juli 2016 een bestek met
nr. 20160908/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.038,00 exclusief BTW of € 21.240,28
inclusief 6% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het is een raamcontract met een looptijd van 3 jaar. De opdrachten voor onderhoud en reiniging
worden dus op afroep uitgevoerd volgens de behoefte. De looptijd van het contract wordt op 3
jaar genomen zodat alle ketels 2 maal kunnen onderhouden worden. Nadien wordt er een
evaluatie gemaakt om te kijken onder welke voorwaarden dit in de toekomst kan gebeuren.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden. Er wordt een lijst bij het bestek gestoken van alle woningen
voorzien van gasketels.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Lastens exploitatie.

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
 Raming
 lijst van aan te schrijven aannemers



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160908/RL/OPZB van 28 juli 2016 en de raming voor de opdracht
“onderhoud kleine gasketels”, 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 € 20.038,00 exclusief BTW of € 21.240,28 inclusief
6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Zinkwerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze dossier Zinkwerken. Goedkeuring lijst aan te
schrijven aannemers.

Feitelijke
aanleiding

De begroting voorziet om, binnen het kader van het groot en preventief onderhoud, de zinken
goten te vernieuwen van de woningen in de Begijnhofstraat en de woning Stasegemsestraat 132.
Er werd hiervoor € 25.000 voorzien in de begroting.
Gezien dit om aanzienlijke werken gaat laten we dit uitvoeren door een externe aannemer.

Beoordeling In het kader van de opdracht “zinkwerken” werd op 29 juli 2016 een bestek met nr.
20160915/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.640,50 exclusief BTW of € 21.804,62
inclusief 6% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Raming
 Lijst aan te schrijven aannemers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20160915/RL/OPZB van 29 juli 2016 en de raming voor de opdracht
“zinkwerken”, 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 € 20.640,50 exclusief BTW of € 21.804,62 inclusief 6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de dienstenopdracht verzekeringen voor de
polissen: arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, lichamelijke
ongevallen.

Feitelijke
aanleiding

Axa, onze huidige verzekeraar voor arbeidsongevallen, wil de polis niet meer verlengen aan
dezelfde voorwaarden bij de vervaldatum eind december 2017 wegens de slechte
schadestatistiek.
Er werd een inventaris gemaakt van alle aanverwante verzekering zoals arbeidsongevallen,
burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand, … om zo tot een globaal
pakket te komen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid”
werd op 8 augustus 2016 een bestek met nr. 155 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 169.644,31 per jaar of € 848.221,55 over de
looptijd van 5 jaar.
Deze raming is gebaseerd op de huidige tarieven. Het is zeer moeilijk in te schatten wat de
nieuwe voorwaarden zullen zijn rekening houdend met de samenstelling van de polis, de
schadestatistiek en de evolutie van het te dekken risico.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 65

Regel van drie; score offerte = ( prijs laagste offerte / prijs offerte)* gewicht van het
criterium prijs.

2 Elektronische opvolging 20

De dossiers en de opvolging van de aangiftes dienen op een eenvoudige manier
elektronisch te kunnen worden opgevolgd. Dit dient zo te zijn voor alle onderdelen
van dit dossier.

Alle aangiftes gebeuren elektronisch. De opvolging van deze aangiftes dient tevens
elektronisch te gebeuren.
Mogelijkheid tot statistieken, rapporten, stand van het dossier op elk moment,
schadestatistiek, ...

De tools hiervoor stelt de dienstverlener gratis ter beschikking samen met uitleg en
opleiding.

De inschrijver voegt een gedetailleerde beschrijving van de mogelijkheden van de
ter beschikking gestelde tool bij zijn offerte. Dit omstandig uitgelegd voor alle
onderdelen van deze opdracht.

Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de diverse voorstellen.
Indien er aanduidbare verschillen zijn wordt er een verschillende beoordeling
gemaakt.
Deze verschillen kunnen verband hebben met oa:
gebruiksgemak
volledigheid ( toepassing voor alle dossierelementen)
mogelijkheden (statistieken, rapporten, dossierinhoud, ... )
snelheid en communicatiemogelijkheden, ..

De mogelijkheid bestaat dat het OCMW vraagt om een korte demo te geven
tegenover de deskundigen. De demo zal enkel dienst doen om na te zien als de



mogelijkheden zoals de inschrijver vermeld in zijn beschrijving kloppen. Bij de demo
kunnen geen bijkomende functies, onderdelen of zo voorgesteld of gedemonstreerd
worden. De beoordeling gebeurt dus op basis van de beschrijving welke gestaafd
wordt door de eventuele demo. De demo zal dan enkel nagaan in functie van het
gebruiksgemak en de juistheid van de beschrijving.

uitstekend: 20 punten

zeer goed: 15 punten

goed: 10 punten

minder goed: 5 punten

niet goed: 0 punten

Het is een vergelijkend onderzoek tussen de verscheidene aanbieders. Er worden
enkel puntenverschillen toegekend als er objectieve verschillen zijn naar deze
dienstverlening.

minder goed wordt enkel toegekend als de elektronische opvolging onvolledig is. Dit
betekent dat er bepaalde opvolgingen van een aangifte niet elektronisch kunnen
gebeuren.

Niet goed betekent dat er voor essentiële onderdelen van de dossieropvolging niet
elektronisch kunnen gebeuren.

3 Dossierbeheer en ondersteuning 15

De aanbieder zal aan de hand van een tekst omschrijven op welke manier hij het
dossierbeheer en ondersteuning zal aanbieden. Dit zal hij omschrijven specifiek voor
dit dossier op een objectieve en kwantificeerbare manier.

3.1 Slachtofferhulp 4

Op welke manier wordt er omgegaan met slachtofferhulp bij gedekte
schadegevallen.
Op welke manier kan er daar beroep op gedaan worden en onder welke
voorwaarden.

Er wordt gestreefd naar een maximale gratis ondersteuning voor slachtofferhulp op
alle mogelijke manieren ( psychologisch, juridisch, ondersteunend, ...) en dit op een
professionele basis.

uitstekend: 4 punten
zeer goed: 2 punten
goed: 0 punten

het is een vergelijkend onderzoek tussen de verscheidene aanbieders. Er worden
enkel puntenverschillen toegekend als er objectieve verschillen zijn naar deze
dienstverlening.

3.2 Vakexperten 4

In welke gevallen kan er beroep gedaan worden op een vakexperten en dit voor de
diverse onderdelen van deze opdracht.
Op welke manier wordt de keuze gemaakt van de vakexpert. Er wordt gestreefd
naar een zo veel mogelijk vrije keuze van de opdrachtgever.

Er wordt gestreefd om bij ernstige, ingewikkelde, betwistbare of twijfelachtige
dossiers op eenvoudige vraag gratis beroep te kunnen doen op vakexperten voor
bijkomend advies of ondersteuning. Dit voor juridisch, technisch, medisch of ander
advies afhankelijk van het dossier, de inhoud en de omstandigheden.

uitstekend: 4 punten
zeer goed: 2 punten
goed: 0 punten

het is een vergelijkend onderzoek tussen de verscheidene aanbieders. Er worden
enkel puntenverschillen toegekend als er objectieve verschillen zijn naar deze
dienstverlening.

3.3 Preventiebeleid 4

Op welke manier kan de aanbieder meewerken aan het implementeren van een
doeltreffend preventiebeleid.



Er dient sterk ingezet te worden op een goed preventiebeleid.
De dienstverlener dient te formuleren op welke manier hij dit gratis kan
ondersteunen door oa opleidingen, samenwerking met de interne preventiedienst,
advies, opvolging, ....

uitstekend: 4 punten
zeer goed: 2 punten
goed: 0 punten

Het is een vergelijkend onderzoek tussen de verscheidene aanbieders. Er worden
enkel puntenverschillen toegekend als er objectieve verschillen zijn naar deze
dienstverlening.

3.4 contactpersoon 3

Op welke manier wordt het dossier ondersteund door een contactpersoon of een
team.
Hoe is de bereikbaarheid.
Dit te specifiëren voor de diverse onderdelen van de offerte.

Er wordt een kwalitatief en gepersonaliseerd opvolging verwacht welke maximaal en
rechtstreeks aanspreekbaar is.

De tools naar bereikbaarheid zijn telefonisch, digitaal, ...
Het gaat hier niet over de elektronische aangifte of opvolging van het dossier.

uitstekend: 3 punten
zeer goed: 2 punten
goed: 0 punten

het is een vergelijkend onderzoek tussen de verscheidene aanbieders. Er worden
enkel puntenverschillen toegekend als er objectieve verschillen zijn naar deze
dienstverlening.

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

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

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

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

De beoordeling van het team van deskundigen van de gunningscriteria is collegiaal, onbetwistbaar
en onherroepelijk.

De deskundigen voor de beoordeling van de gunningscriteria zijn:
Frank Claerhout Directie WZC
Luc Sabbe Financieel beheerder
An Spriet Waarnemend secretaris OCMW
Carine Callemin Personeelsdienst
An Vanhoutteghem Personeelsdienst
Ruben Claerhout Personeelsdienst
Patrick Vandenbussche Preventieadviseur
Michael Desmet Bestuur en organisatie
Nick Vandommele Bestuur en organisatie
Evi D'haene Juriste OCMW Zwevegem als externe deskundige

Rik Lambert Directeur Facility Kortrijk is voorzitter van het beoordelingsteam

De deskundigen kunnen zich laten vervangen. De vergadering en beslissing is geldig van zodra er
6 deskundigen de zitting(en) bijwonen.
Door Facility wordt een proces-verbaal over het verloop van de beoordeling opgemaakt.



Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in reguliere exploitatiebudgetten.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek met bijlages

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 155 van 8 augustus 2016 en de raming voor de opdracht “verzekering
arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid”, 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 € 169.644,31 per jaar of € 848.221,55 over
de looptijd van 5 jaar.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Verkaveling Cottereelstraat, Vichte. Verkoopvoorwaarden verkaveling uit 1979.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Feitelijke
aanleiding

Op 26 januari 1979 verkocht het OCMW van Kortrijk het lot nummer 21 van de verkaveling
Cottereelstraat in Vichte aan Gaillaert-Michels voor 400.000 frank.

Deze eerste koper verkocht dit lot door op 20 oktober 1982 aan André Colpaert, de huidige
eigenaar. Dhr. Colpaert wenst het perceel te verkopen.

Beoordeling Volgens punt 6 van de verkavelingsakte van 14 oktober 1965 is de koper verplicht om op de
gekochte grond binnen de drie jaar een woning te bouwen, te rekenen vanaf de dag van het
verlijden van de akte. In dit concrete geval moest het perceel dus bebouwd zijn voor 26 januari
1982. Er is echter nog geen woning gebouwd op dit perceel.

In geval van niet naleving van de bouwverplichting zal de nalatige koper volgens de
verkavelingsakte, boven alle andere schadevergoeding en intresten, een vergoeding verschuldigd
zijn van 1/5 van de inkoopprijs.

De schadevergoeding kan als volgt berekend worden:
 Schadevergoeding (1/5) van de initiële prijs: 400.000 frank / 5 = 80.000 frank.
 Te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 26/01/1982, hetzij 195.288 frank.
 Totaal: 80.000 frank + 195.288 = 275.288 of 6.853,19 euro. (geactualiseerd tot 25

augustus 2016)

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces

Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad geeft toestemming aan de heer André Colpaert uit Waregem om het lot 21, thans
gekadastreerd in de zesde afdeling Vichte, sectie A, nummer 423/G/P, te verkopen mits het
betalen van een schadevergoeding van 6.853,19 euro.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vacantverklaring functie kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang – niveau D1-3 en invulling
vanuit de werfreserve

Indiener Robbe Struyve Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invullen van de functie assistent kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang vanuit de
werfreserve.

Feitelijke
aanleiding

Nood aan blijvende invulling van de functie assistent kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang
door vertrek functiehouders en een personeelsequivalent dat zich onder de voorziene norm
bevindt.

Beoordeling 2 assistent kindbegeleiders buitenschoolse kinderopvang verlieten in de periode april-mei 2016
het OCMW om aan de slag te gaan bij een andere werkgever. Daarnaast verliet een
assistent kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang die tijdelijk werd aangesteld om het tekort
personeelsequivalent op te vangen het OCMW in april 2016. Het vertrek van bovenstaande
medewerkers werd telkens opgevangen door tijdelijke medewerkers. Om een stabiele
dienstverlening te garanderen is het noodzakelijk de vacatures snel in te vullen.

We stellen voor dit tekort op te vullen door de aanstelling van assistent kindbegeleiders
buitenschoolse kinderopvang (1,50 VTE) uit de werfreserves die werden vastgesteld in de raad
van 19 februari 2015 en 7 juli 2016.

We vragen aan de raad om de functie van assistent kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang
(1,50 VTE, niveau D1-3, contractueel) vacant te verklaren en voor de invulling hiervan de
werfreserves assistent kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang aan te spreken die werden
vastgesteld in de raad van 19 februari 2015 en 7 juli 2016.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 de raad legde in de zitting van 19 februari 2015 en 7 juli 2016 de werfreserves assistent
kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang vast

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist om de functie van assistent kindbegeleider buitenschoolse kinderopvang (1,50
VTE) vacant te verklaren en contractueel in te vullen via de werfreserve – niveau D1-3

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Bekrachtiging selectieprocedure woonzorgverlener.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

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

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring functie woonzorgverlener

Beoordeling In de raad van 7 juli 2016 werd de functie van woonzorgverlenervacant verklaard (2 VTE). De
raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het organiseren van de
selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits bekrachtiging van de selectieprocedure in de
huidige raadszitting.

We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen:

 de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
 de selectiecriteria en –technieken
 de aard van de procedure
 toekenning relevante ervaring
 de diplomavoorwaarden
 de minimale resultaten om geslaagd te zijn
 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
 de samenstelling van de selectiecommissie
 het verloop van de selectie

Financiële
toetsing

Budget Ok. Het betreft vervangingscontracten.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Raad 7 juli 2016: vacantverklaring functie woonzorgverlener

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist om de uitgewerkte acties te bekrachtigen, zoals bepaald in de raad van 7 juli jl.:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

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

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

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

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

dan de datum van bekendmaking



 de selectiecriteria zijn de competenties:

o innovatie en creativiteit
o klantgerichtheid
o resultaatsgerichtheid
o samenwerken
o vakkennis
o kwaliteitsvol werken
o communicatie

 de selectietechnieken zijn:

 een schriftelijke proef: uitwerken van functie gerelateerde cases
 een mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

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

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

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor
diploma in het studiegebied gezondheidszorg of sociaal agogisch werk

 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

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten: van 1 oktober 2016 tot 30 september 2018.

 de samenstelling van de selectiecommissie:

 Jurgen Wastyn, coördinator ouderenzorg OCMW Menen, extern
 Evelyn Dierick, teamverantwoordelijke wijkteams, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:
 verspreiding van de vacature 2 augustus 2016
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 23 augustus 2016
 schriftelijke proef 29 augustus 2016
 mondelinge proef 7 en 12 september 2016
 aanstelling in de raad 15 september2016

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

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie
woonzorgverlener

Opvolging en
communicatie


