
 
 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 20 OKTOBER 2016 
 
 
AGENDA RAAD 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. Aktename ontslag raadslid en eedaflegging opvolger. Verwelkoming. 

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

4. Aanpak van aanvragen inzake het individueel verminderd tarief voor kinderopvang. Voorstel tot goedkeuring. 

5. Indiening project ‘astridtuin’. Voorstel tot aktename. 

6. Proefproject personenvervoer voor mensen met mobiliteitsproblemen. Voorstel tot goedkeuring. 

7. Onderhoud van kleine gasketels. Voorstel tot gunning. 

8. Zinkwerken. Voorstel tot gunning. 

9. Raamcontract levering brood en banket. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

10. Consolidatie Citrix-platformen Stad en OCMW. Voorstel tot gunning. 

11. Woonreglement Begijnhof. Voorstel tot aanpassing. 

12. Eindepachtregeling en verkoop percelen landbouwgrond te Moorslede. Voorstel tot goedkeuring. 

13. Verkoop hoeve met omliggende gronden te Deerlijk. Voorstel tot goedkeuring. 

14. Gronden Weverstraat Kortrijk. Vestiging recht van doorgang. Voorstel tot principiële goedkeuring.   

15. Aanleggen van een verlengbare werfreserve functie maatschappelijk werker. 

16. Vacantverklaring ergotherapeut. 

17. Aanpassing rechtspositieregeling en modaliteiten ingevolge wijziging van de fietsvergoeding. 

18. Vaststellen vakantiekalender 2017. 

19. Varia. 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 2 

Onderwerp Aktename ontslag raadslid en eedaflegging opvolger. Verwelkoming. 

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Mevrouw Carine Vercleyen heeft per brief van 30 september 2016, gericht aan de Voorzitter van 
de Gemeenteraad, ontslag genomen als werkend raadslid van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van Kortrijk. 

Beoordeling Overeenkomstig artikel 25 van het OCMW-decreet is het ontslag definitief na ontvangst van de 
kennisgeving door de Voorzitter van de Gemeenteraad en blijft het ontslagnemend raadslid het 
mandaat uitoefenen totdat zijn opvolger is geïnstalleerd. 
 
Op de betrokken voordrachtsakte staat de heer Johan Coulembier vermeld als eerste opvolger van 
mevrouw Carine Vercleyen. 
 
Conform artikel 16 van het OCMW-decreet heeft de Voorzitter van de Gemeenteraad de 
geloofsbrieven van de heer Johan Coulembier onderzocht. Als eerste opvolger heeft de heer Johan 
Coulembier een verklaring op eer ingediend waarin hij verklaart zich niet te bevinden in één van 
de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in de artikelen 20 en 21 van het OCMW-
decreet.  
 
Er bestaat geen enkel bezwaar dat de geloofsbrieven van de heer Johan Coulembier worden 
geldig verklaard en dat hij wordt toegelaten tot de eedaflegging zoals voorzien in artikel 16 van 
het OCMW-decreet. 
 
De heer Johan Coulembier wenst zijn mandaat als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn op te nemen en heeft hiervoor op 13 oktober 2016 ten overstaan van de Voorzitter van de 
Gemeenteraad en in aanwezigheid van de Stadssecretaris en de OCMW-Voorzitter de eed 
afgelegd.  
 
De heer Johan Coulembier zal als werkend lid van de raad alle mandaten van mevrouw Carine 
Vercleyen opnemen. Het betreft volgende mandaten: 
� Vereniging Ons Tehuis: vertegenwoordiging in de raad van beheer 
� Infohos: vertegenwoordiging in de raad van beheer en de algemene vergadering 
� Mentor vzw: vertegenwoordiging in de raad van bestuur 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet, artikelen 16, 20, 21 en 25. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Ontslagbrief van mevrouw Carine Vercleyen, op datum van 30 september 2016. 
� Verklaring op eer van de heer Johan Coulembier. 
� Proces-verbaal van de eedaflegging van heer Johan Coulembier op datum van 13 oktober 

2016. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad neemt akte van het ontslag als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
ingediend door de mevrouw Carine Vercleyen. 
 
De raad neemt akte van de eedaflegging op 13 oktober 2016 van de heer Johan Coulembier ten 
overstaan van de Voorzitter van de Gemeenteraad en in aanwezigheid van de Stadssecretaris en 
de OCMW-voorzitter.  
 



De raad neemt er akte van dat de heer Johan Coulembier de mandaten van mevrouw Carine 
Vercleyen overneemt. Het betreft volgende mandaten:  
� Vereniging Ons Tehuis: vertegenwoordiging in de raad van beheer 
� Infohos: vertegenwoordiging in de raad van beheer en de algemene vergadering 
� Mentor vzw: vertegenwoordiging in de raad van bestuur 
 
De voorzitter verwelkomt de heer Johan Coulembier als lid van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van Kortrijk.  

 
 
 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 3 

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

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen. 

Feitelijke 
aanleiding 

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

Beoordeling Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit 
citaat: 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor 
maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld 
opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met 
een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechtspersoon kunnen nooit via dwangbevel 
worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de 
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde. 
 
De financiële dienst heeft 19 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een 
totaal van 32.419,05 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen: 

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

aangetekend. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Eerdere 
beslissingen 

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19 
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014, 19 maart, 17 
september en 17 december 2015, 17 maart  en 16 juni 2016  heeft de Raad 180 dossiers 
geviseerd en uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering: 
 

  aantal dossiers 

vereffend 82 

afbetaling 44 

verkoop gepland 0 

In uitvoering 10 

niet uitvoerbaar 27 

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld 0 

collectieve schuldenregeling 13 

uitverkocht 4 

 180 
 

Bijlagen � Naamlijst invorderingsdossiers. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Met betrekking tot de lijst van 19 invorderingsdossiers (totaal 32.419,05 EUR) die de financieel 
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze 
uitvoerbaar. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 4 

Onderwerp Aanpak van aanvragen inzake het individueel verminderd tarief voor kinderopvang. Voorstel tot 
goedkeuring.  

Indiener Sophie Desender –  
Maya Vandenbulcke 

Dienst Sociaal Huis – Sociale Dienst 

 
 
 

Doelstelling Aanpak van aanvragen inzake het individueel verminderd tarief voor kinderopvang.   

Feitelijke 
aanleiding 

Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby’s en peuters met een 
inkomensgerelateerde ouderbijdrage (of inkomenstarief) hebben sinds 1 april 2014 in bepaalde 
gevallen recht op een individueel verminderd tarief.   
 
Vanaf 1 mei 2015 voerde de Vlaamse regering een aantal wijzigingen door aan deze regelgeving 
over de ouderbijdrage in de inkomensgerelateerde kinderopvang.  De rol die het OCMW heeft in 
het kader van de toekenning van een individueel verminderd tarief kinderopvang blijft behouden.  
Als een gezin het toegekende inkomenstarief niet kan betalen, dan kan het een verlaagd tarief 
aanvragen bij het OCMW.  Deze wijzigingen gingen in vanaf 1 mei 2015 voor nieuwe ouders of 
voor ouders die een herberekening moesten doen.  Vanaf 1 januari 2016 is dit van toepassing 
voor alle ouders.   
 
Via Kind & Gezin kan er een korting gegeven worden van 3,14 euro op de dagprijs in de volgende 
gevallen: 

� per kind ten laste vanaf het tweede kind (enkel kinderen tot 12 jaar).  
� Bij één of meerdere meerlingen, dan is er één extra korting van 3,14 euro.  
� Co-ouderschap (kinderen tot 12 jaar die niet bij de ouder gedomicilieerd zijn geven recht 

op korting indien de ouder financieel verantwoordelijk is voor het kind) 
 
Via Kind & Gezin kan er ook een individueel verminderd tarief aangevraagd in volgende gevallen: 

• Voor de opvang van een pleegkind   
• Ouder of de inwonende persoon (dit is een persoon met hetzelfde domicilie als ouder) 

o hebben een invaliditeitsuitkering 
o hebben sinds 6 opeenvolgende maanden een voltijdse werkloosheidsuitkering 
o persoon hebben een faillissementsuitkering 
o persoon zullen voor 12 maanden een inkomen hebben dat minstens 50% minder is 
o zullen voor 12 maanden een lagere sociale bijdragen voor zelfstandigen betalen 
o krijgt een leefloon  
o hebben samen een laag inkomen en 1 van jullie volgt een inburgeringstraject 

(laag inkomen is een inkomen lager dan 15.820,56 euro) 
o hebben samen een laag inkomen en werken elk minstens gemiddeld 19u/week 
o hebben een attest voor materiële of medische hulp (bv. Rode Kruis, federaal 

Agentschap voor de opvang van asielzoekers,…) 
 
Ouders die niet tot bovenstaande categorieën horen en aangeven dat ze hun tarief niet kunnen 
betalen, kunnen een aanvraag indienen bij het OCMW dat een individueel sociaal-financieel 
onderzoek moet doen.   
We kunnen de volgende tarieven voorstellen:  50% van het huidig tarief (met een minimum van € 
5,02) , € 5,02 of € 1,57.   
 
We willen komen tot een meer eenduidige/praktische aanpak inzake toepassing van het OCMW 
tarief bij kinderopvang. Een duidelijke tool om na te gaan wie al dan niet recht heeft op dit tarief 
aan de hand van drie categorieën: 

- Is de aanvrager in collectieve schuldenregeling of in schuldbemiddeling 
(budgetbeheer met schulden) dan heeft de aanvrager recht op het OCMW tarief 
van € 1,57. 

- We gebruiken REMI (wetenschappelijk onderbouwd instrument) als tool om na 
te gaan of het gezin recht zou hebben.  We houden hierbij rekening met alle 
inkomsten zoals kinderbijslag, onderhoudsgeld, teruggave belastingen, 
studietoelage…  En uitgaven omtrent de woning (huurder, sociale woning en 
huurprijs), kinderopvang, onderhoudsgeld en belastingen.  We houden geen 
rekening in deze tool met opgebouwde schulden maar wel met het afgelegde 
traject en de geleverde inspanningen van de hulpvrager.   
Indien de uitkomst van REMI negatief is, stellen we voor om het OCMW tarief 
van € 1,57 toe te kennen.   
 



De tussenkomst voor bovenstaande categorieën wordt opgelijst en voorgelegd 
aan het BCSD.  

- Het sociaal pedagogische aspect van de opvang is belangrijk en/of mensen 
hebben buitengewone (medische) kosten.  Deze categorie voldoet niet aan 
bovenstaande categorieën maar omwille van pedagogische noodzaak is het 
belangrijk dat de financiële drempel wordt weggewerkt.  Deze aanvragen 
worden via een sociaal verslag voorgelegd aan het Bijzonder Comité.   

 
De administratie van de sociale dienst bezorgt, na beslissing Bijzonder Comité, een nieuw attest 
aan Kind & Gezin waardoor Kind en Gezin het verminderd tarief aanrekent aan de ouders.  Ieder 
voorstel loopt telkens tot 31 december van hetzelfde jaar.   

Beoordeling  

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met bovenstaande aanpak inzake aanvragen om het individueel verminderd 
tarief voor kinderopvang.   

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 5 

Onderwerp Indiening project ‘astridtuin’. Voorstel tot aktename.  

Indiener Bruno Vandenberghe, Bart Denys Dienst Wijkteams 

 
 
 

Doelstelling Wijkteam Noord start een nieuwe buurttuin op in het Astridpark. Doelstelling is om een 
ontmoetingsplaats voor de buurt te creëren waar buurtbewoners zonder tuin de mogelijkheid 
krijgen om te tuinieren.    
 
De nieuwe buurttuin wordt een sociaal én ecologisch project. De buurttuin in het Astridpark moet 
een gemeenschapstuin worden. Een plaats waar buurtbewoners samen groenten kweken en de 
oogst delen. Geen tuin waar elke tuinier zijn eigen plantbak heeft, maar een gezamenlijk project 
waar iedereen samenwerkt en leert van elkaar.  In de buurttuin worden geen pesticiden en/of 
insecticiden gebruikt. Het kweken van groenten gebeurt 100 % biologisch en ecologisch. Deze 
buurtuin moet bijdragen aan een gezond voedingspatroon bij de buurtbewoners die hieraan 
participeren. 
 
Ter ondersteuning van dit project dienden we een subsidieaanvraag in bij de VLM naar aanleiding 
van hun projectoproep voor volkstuinieren. 

Feitelijke 
aanleiding 

In 2010 al ontdekte de toenmalige straathoekwerkster van het OCMW Kortrijk op Overleie dat er 
in de buurt verschillende noden waren: 
 
• Nood aan sociale contacten op openbaar domein in de buitenlucht. 
• Nood aan zinvolle/nuttige bezigheid buiten. 
• Nood aan openbare ruimte die de functie van een tuin kon vervullen. (Vele bewoners op 

Overleie hadden en hebben geen tuin.) 
• Nood aan een gezondere levensstijl bij een specifieke doelgroep. 
 
Een buurttuin waar buurtbewoners elkaar konden treffen, gezellig konden samenzitten en waar 
een aantal buurtbewoners ook aan de slag zouden kunnen met het kweken van groenten leek 
toen de ideale oplossing. 
 
Via verschillende pogingen op verschillende locaties werd er geprobeerd om een buurtuin uit te 
bouwen die een antwoord kon bieden op die noden. De eerste locatie was te veel weggestopt in 
de te kleine tuin van een leegstaande rijwoning (Overleie 60) en de grond was er niet 
bewerkbaar. Op de 2de locatie, de Proosdijtuin, kon het tuinieren wel plaatsvinden, maar de tuin 
lag te dicht bij  omliggende percelen waardoor de buren overlast ondervonden.  Vandaar dat dit 
jaar de zoektocht gestart werd naar een nieuwe locatie die we uiteindelijk vonden in het 
Astridpark. 
 
In de inmiddels opgedoekte Proosdijtuin kwamen vooral mensen met een kwetsbaar profiel die 
zelf geen tuin hadden om te tuinieren en op zoek waren naar zinvolle tijdsbesteding.  Een deel 
van die mensen wil zich opnieuw engageren in de nieuwe Astridtuin.  Toch willen we met de 
nieuwe Astridtuin een nieuw verhaal schrijven en een bredere groep mensen aanspreken.  Dit 
zullen we doen door middel van een breed participatietraject.  We zullen ook inspanningen doen 
om mensen met een migratieachtergrond meer te betrekken.  Via de basisscholen in de wijk 
zullen ook leerlingen betrokken worden bij het project. 
 
De Astridtuin zal in essentie dus een tuin zijn voor de ganse buurt waar mensen uit alle lagen van 
de bevolking terecht kunnen.  Vanuit het OCMW zullen we erover waken dat mensen met een 
kwetsbaar profiel ten allen tijde toegang blijven krijgen tot de tuin.  We willen hen door zinvolle 
tijdsbesteding en sociaal contact sterker maken.  Op die manier willen we problematieken zoals 
vereenzaming tegen gaan.  Tegelijkertijd willen we van de Astridtuin een inclusief verhaal maken: 
de tuin als afspiegeling van de buurt.   
 
Het project zal opgevolgd worden voor door de buurtwerker van Wijkteam Noord.  Hiervoor zal 

die buurtwerker samenwerken met een aantal organisaties die het project ondersteunen.  In 

eerste instantie wordt er samengewerkt met de Stad (dienst leefmilieu) mbt de ruimtelijke 

inplanting van de tuin in het Astridpark.  De Stad is van bij het begin betrokken bij het uittekenen 

van dit project.  Voor de plantdagen en oogstdagen (3 per jaar) wordt een beroep gedaan op de 

partners Hoeve de Heerlijkheid en De Groene Brigade.  De Heerlijkheid is een hoeve waar 

herstelgericht wordt gewerkt met kwetsbare jongeren.  Het is tevens een kleinschalig biologisch 

landbouwproject.  De groene brigade is een groep vrijwilligers die hun expertise mbt moestuinen 



ter beschikking stellen van startende tuiniers in Kortrijk.  

 

Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij de VLM (Vlaamse Landmaatschappij).  We vroegen 

6765 euro aan.  Een stuk van de loonkost van de buurtwerker wordt ingebracht als cofinanciering. 

Beoordeling Het project is een initiatief van de wijkteams dat inspeelt op een nood die aanwezig is in de wijk.  
We creëren de mogelijkheid voor buurtbewoners om te tuinieren, zinvol bezig te zijn en 
thematisch te werken rond gezonde voeding. 
 
Uit het armoedeplan: Toegang tot goede diensten en maatwerk: armoede aanpakken vanuit 
nabijheid/op buurtniveau, dichter bij de mensen. 
Uit het SMJP: 4.1.2. Uitbouw wijkteams en opmaak buurtactieplannen. 

Financiële 
toetsing 

Budget  

Visum ontvanger   

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Projectaanvraag VLM (dossier Astridtuin OCMW Kortrijk) 
� Nota buurttuin Astridpark FORUM 4 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad neemt akte van de indiening van het project Astridtuin bij de Vlaamse Landmaatschappij.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Proefproject personenvervoer voor mensen met mobiliteitsproblemen. Voorstel tot goedkeuring. 

Indiener Bart Denys Dienst  Wijkteams 

 
 
 

Doelstelling Een deelantwoord geven op de grote behoefte die hoogbejaarde thuiswonenden en andere minder 
mobiele Kortrijkzanen hebben op vlak van personenvervoer. 
 
TOELICHTING TER ZITTING 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Onderhoud van kleine gasketels. Voorstel tot gunning.  

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning dossier onderhoud kleine gasketels. 

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 wordt in de plaatsbeschrijving 
een geldig attest opgevraagd 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. 
 
De technische dienst zal de ketels van de woningen Hoog Mosscher (+ 70 woningen) uitvoeren, 
de andere woningen (een 100-tal) zullen door een externe firma uitgevoerd worden. 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 dit kader werd op 28 juli 2016 een bestek met nr. 20160908/RL/OPZB opgesteld door de dienst 
Facility. 
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 20.038,00 exclusief BTW of € 21.240,28 
inclusief 6% BTW. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 25 augustus 2016 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 25 augustus 2016 om de 
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
� SANITAIR BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE; 
� ONGENAE DANIEL EN ZOON BVBA, Meensesteenweg 183 te 8501 Bissegem; 
� TORHOUTS SANITAIR EN VERWARMINGSBEDRIJF BVBA, Keibergstraat 89 A te 8820 Torhout; 
� Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 8 september 2016 om 11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 6 mei 2017. 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
� TORHOUTS SANITAIR EN VERWARMINGSBEDRIJF BVBA, Keibergstraat 89 A te 8820 Torhout 

(€ 17.045,00 exclusief BTW of € 18.067,70 inclusief 6% BTW); 
� Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK (€ 17.055,00 

exclusief BTW of € 18.078,30 inclusief 6% BTW); 
� ONGENAE DANIEL EN ZOON BVBA, Meensesteenweg 183 te 8501 Bissegem (€ 27.047,91 

exclusief BTW of € 28.670,78 inclusief 6% BTW); 
� SANITAIR BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE (€ 21.042,00 exclusief BTW 

of € 22.304,52 inclusief 6% BTW); 
 
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes: 
� TORHOUTS SANITAIR EN VERWARMINGSBEDRIJF BVBA, Keibergstraat 89 A te 8820 Torhout 

(€ 15.641,00 exclusief BTW of € 16.579,46 inclusief 6% BTW) 
� Deneckere Lieven B.V.B.A., Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 KORTRIJK (€ 16.055,00 

exclusief BTW of € 17.018,30 inclusief 6% BTW) 
� ONGENAE DANIEL EN ZOON BVBA, Meensesteenweg 183 te 8501 Bissegem (€ 27.047,91 

exclusief BTW of € 28.670,78 inclusief 6% BTW) 
� SANITAIR BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE (€ 21.042,00 exclusief BTW 

of € 22.304,52 inclusief 6% BTW) 
 
Op 22 september 2016 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op. 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde TORHOUTS SANITAIR EN 
VERWARMINGSBEDRIJF BVBA, Keibergstraat 89 A te 8820 Torhout, tegen de eenheidsprijzen 



vermeld in de offerte van deze inschrijver (inclusief optie regie uurprijs voor een CV technieker). 

Financiële 
toetsing 

Budget Voorzien bij woningen. 

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 

� De Raad van 25 augustus 2016 goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze. 
Goedkeuring lijst uit te nodigen firma’s om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Bestek 
� 4 offertes 
� 2 bafo’s 
� Verslag van nazicht  
� Overzichtstabel eenheidsprijzen 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 september 2016, 
opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “onderhoud kleine gasketels” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder, zijnde TORHOUTS SANITAIR EN VERWARMINGSBEDRIJF BVBA, Keibergstraat 89 A te 
8820 Torhout, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver De uitvoering 
moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
20160908/RL/OPZB van 28 juli 2016.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

 RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016| punt 8 

Onderwerp Zinkwerken. Voorstel tot gunning. 

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling  

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 dit kader 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 € 21.878,93 
inclusief 6% BTW. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 25 augustus 2016 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 25 augustus 2016 om de 
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
� DAKWERKEN SCHERPEREEL GINO BVBA, Bozestraat 113 te 8501 Heule; 
� DERAMOUDT JIM BVBA, Winkelstraat 35 te 8550 Zwevegem; 
� Dermaut Chris Dakwerken, Hinnebilkstraat 38 te 8770 Ingelmunster; 
� Devriesere Tom Dakwerken, Zevekotestraat 1 te 8511 Aalbeke; 
� Deneckere Lieven dakwerken, Tramstraat 33 te 8530 Harelbeke. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 15 september 2016 om 11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 13 mei 2017. 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
� DAKWERKEN SCHERPEREEL GINO BVBA, Bozestraat 113 te 8501 Heule (€ 23.026,50 

exclusief BTW of € 24.408,09 inclusief 6% BTW); 
� Devriesere Tom Dakwerken, Zevekotestraat 1 te 8511 Aalbeke (€ 28.191,23 exclusief BTW of 

€ 29.882,70 inclusief 6% BTW); 
� Deneckere Lieven dakwerken, Tramstraat 33 te 8530 Harelbeke (€ 20.591,43 exclusief BTW 

of € 21.826,92 inclusief 6% BTW); 
 
Op 22 september 2016 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op. 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Deneckere Lieven dakwerken, 
Tramstraat 33 te 8530 Harelbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 20.591,43 
exclusief BTW of € 21.826,92 inclusief 6% BTW. 

Financiële 
toetsing 

Budget € 25.000. 

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 Raad van 25 augustus 2016 goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze. 



beslissingen Goedkeuring lijst uit te nodigen firma’s  

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Bestek 
� 3 offertes 
� Verslag van nazicht 
� Tabel eenheidsprijzen 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 september 2016, 
opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “zinkwerken” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde 
Deneckere Lieven dakwerken, Tramstraat 33 te 8530 Harelbeke, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 20.591,43 exclusief BTW of € 21.826,92 inclusief 6% BTW. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20160915/RL/OPZB van 29 juli 2016.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 9 

Onderwerp Raamcontract levering brood en banket. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het opstellen van een raamcontract via 
opdrachtencentrale voor de levering van brood en gebak aan de woonzorgcentra van OCMW 
Kortrijk, OCMW Zwevegem en OCMW Menen met een looptijd van 36 maanden. 

Feitelijke 
aanleiding 

Op 31 mei 2017 verloopt het huidig raamcontract voor leveren brood en gebak en dient een 
nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden.  

Beoordeling 
 

We stelden in samenspraak met de geïnteresseerde leden van W13, namelijk OCMW Zwevegem 
en OCMW Menen, een bestek op. Beide Besturen gaven een mandaat aan OCMW Kortrijk om op 
te treden als opdrachtcentrale in deze opdracht.  
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag. De 
voorgestelde gunningscriteria voor de opdracht zijn: 
 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Prijs 60 

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

2 testen op stalen 35 

 Er zullen per perceel stalen opgevraagd worden van enkele aangeboden producten. 
De leverancier zal deze producten gratis ter beschikking stellen op het gevraagde 
tijdstip en plaats.  
De geleverde producten zullen dezelfde kwaliteit hebben als de aangeboden 
producten in de offerte, bij de geleverde producten wordt steeds de technische fiche 
bijgeleverd. 
De smaaktesten zullen gebeuren onder het in het lastenboek vermelde panel. 
Het zal een vergelijkende test zijn tussen de producten van de verschillende 
leveranciers 

2.1 smaaktesten op stalen 25 

 De vergelijkende smaaktesten worden uitgevoerd door een panel die onafhankelijk 
een vergelijkende smaaktest doen van de diverse producten. 
Er zullen 12 tot 15 producten opgevraagd worden uit he volledige gamma 
Deze dienen identiek te zijn aan de later te leveren producten. Er wordt steeds een 
technische fiche bijgeleverd. 
Er wordt per persoon en per product gescoord en dan een gemiddelde gemaakt. 

- Uitstekend 25 punten 
- zeer goed 22 punten 
- goed 18 punten 
- aanvaardbaar 14 punten 
- minder goed 10 punten 
- onaanvaardbaar 0 punten 

2.2 zichtbare kwaliteit 10 

 Hiervoor worden proefproducten opgevraagd. Deze komen voor uit de inventaris en 
dienen identiek te zijn als de later te leveren producten. Er worden 10 producten 
opgevraagd uit de categorie viennoiserie en patisserie (samen). Door het panel 
wordt er op de geleverde producten een vergelijking gemaakt naar de zichtbare 
kwaliteit. Er wordt individueel gescoord per product en per persoon, om dan achteraf 
een gemiddelde score te bekomen. 
Er wordt geoordeeld via een vergelijkende test op: 
• globaal uitzicht ( ziet het er smakelijk uit, is het aantrekkelijk en uitnodigend ) 
• presentatie ( kan het aantrekkelijk gepresenteerd worden, eventueel ook in 

versneden vorm ) 
• consistentie 

Er kunnen volgende scores gegeven worden: 
- Uitstekend 10 punten 
- zeer goed 8 punten 
- goed 6 punten 



- aanvaardbaar 5 punten 
- minder goed 3 punten 
- onaanvaardbaar 0 punten 

3 leveringsmodaliteiten, catalogus, communicatie, ... 5 

 De leverancier verklaart als hij al of niet volledig voldoet aan volgende voorwaarden. 
Indien hij verklaart dat hij volledig zal voldoen aan de gestelde eis worden de punten 
al of niet toegekend zoals opgegeven. De weging van het onderdeel is bepaald 
volgens het belang dat de opdrachtgever stelt in dit onderdeel.  
Deze verklaringen maken deel uit van het voorstel. Er kan tijdens de loop van het 
contract niet afgeweken worden van deze afspraken. De leverancier zal deze vragen 
beantwoorden met de nodige uitleg en bijlages op een afzonderlijk document zodat 
de antwoorden gestaafd zijn. 
1. Catalogus: 

Er wordt een catalogus van het volledige gamma bijgeleverd met vermelding 
van de normaal leverbare producten buiten het bestek inclusief de toegestane 
korting alsook de verpakkingseenheden. De korting komt overeen met de 
korting welke toegepast wordt op de in het bestek voorziene producten in de 
prijslijst. Indien nodig kunnen er per productengroep verschillende kortingen 
opgegeven worden. 

- ja = 2 punt 
- nee = 0 punt 

2. Contactpersonen: 
Er wordt gewerkt met een vaste contactpersoon van de leverancier voor 
overleg en afspraken naar leveringen, bijbestellingen, naleveringen of 
afspraken in verband met leveringen of te leveren producten 

- ja = 1 punt 
- nee = 0 punt 

3. Kwaliteitscontrole 
We beschikken als firma over een kwaliteitscontrolesysteem welke de nodige 
kwaliteitsgaranties verzekert, controleert en opvolgt. Hierbij bevestigt de 
inschrijver dat zijn bedrijf en zijn leveringsmethode voldoet aan alle eisen en 
voorschriften betreffende de voedselhygiëne. 

- ja = 1 punt 
- nee = 0 punt 

4. Klachtenbehandeling 
De firma beschikt over een systeem van klachtenbehandeling waarbij alle 
eventuele klachten en of opmerkingen in verband met de leveringen of 
producten op een gestructureerde manier afgehandeld worden. 

- ja = 1 punt 
- nee = 0 punt 

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. 
 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden en start op 1/6/2017. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 500.787,23 exclusief BTW of € 530.834,46 
inclusief 6% BTW voor de duur van het contract (3jaar), waarvan € 297.974,93 exclusief BTW of 
€ 315.853,43 inclusief 6% BTW voor OCMW Kortrijk voor 3 jaar. 
 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Menen en OCMW Zwevegem bij de 
gunning van de opdracht. 

Financiële 
toetsing 

Budget Voorzien bij onderscheiden instellingen. 

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, en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de 
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op 



een aankoop- of opdrachtencentrale. 
� 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 
 

� Mandaat OCMW Zwevegem 
� Mandaat OCMW Menen 
� Bestek en raming 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Het bestek met nr. 20161206/RL/OOA en de raming voor de opdracht “raamcontract levering 
brood en banket”, 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 € 500.787,23 exclusief BTW of € 530.834,46 inclusief 6% BTW voor 
de duur van het contract, waarvan € 297.974,93 exclusief BTW of € 315.853,43 inclusief 6% BTW 
voor OCMW Kortrijk. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, 
zal OCMW Kortrijk optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of 
raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn 
voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald : 
OCMW Menen en OCMW Zwevegem. 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 10 

Onderwerp Consolidatie Citrix-platformen Stad en OCMW. Gunning. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Naar aanleiding van performantie problemen bij het gebruik van het Recreatex-pakket in de 
wijkteams en de steeds groter worden groep medewerkers die tijds- en plaatsonafhankelijk werkt, 
dringt een upgrade van de huidige Citrix-toepassing zich op. Gelet op de samenwerking op het 
vlak van IT tussen stad en OCMW, bekeken we dit dossier op niveau van beide organisaties. 

Beoordeling Zowel stad als OCMW Kortrijk gebruiken het Citrix platform voor het aanbieden van 
gevirtualiseerde applicaties en bureaubladen. De applicaties worden op deze manier aangeboden 
omdat dit het beheer van de applicaties vergemakkelijkt. De applicatie dient bij een update dan 
maar één keer aangepast te worden. 
 
Bij de stad gebruiken ze dit platform eerder beperkt o.a. om toegang te geven tot boekhouding 
voor de vzw sportplus. Verder wordt het ook gebruikt om de politie toegang te geven tot een 
interne applicatie zonder dat ze toegang moeten hebben tot het intern netwerk en dit op een 
veilige manier. 
 
Bij het OCMW daarentegen doen we naast het virtualiseren van applicaties, ook nog aan 
bureaublad virtualisatie: dit voor mensen die tijd- en plaatsonafhankelijk werken en toch de 
vertrouwde omgeving van het OCMW moeten gebruiken (o.a. telewerkers). Het gaat op vandaag 
over een 70-tal medewerkers die hiervan gebruik maken. Deze groep zal allicht nog uitbreiden 
gelet op de plannen om online te kunnen werken tijdens huisbezoeken. Daarnaast maken de 
woonzorgcentra en de wijkteams ook intensief gebruik van dit systeem voor toegang tot bepaalde 
applicaties. 
 
 
Momenteel zijn er 3 verschillende Citrix platformen actief nl. één voor de Stad, één voor het 
OCMW en één voor de politie. We wensen deze te consolideren naar één platform zodat het 
beheer hiervan veel vlotter gaat: één beheer (efficiëntiewinst). 
 
Naast het consolideren wordt er ook een nieuwere versie van het platform geïnstalleerd die garant 
staat voor een beter performantie. Naast specifieke hardware is er nood aan het Citrix-platform 
zelf en expertise voor installatie en parametrisatie. 
 
 
De directie Bedrijfsvoering, team servicepunt stelt de aankoop voor van de licenties die nodig zijn 
voor de consolidatie van de Citrix servers. 
 
De nodige software omvat 
� 1 X Citrix Licenties voor een bedrag van € 16.652,26 
� 1 x installatie en configuratie voor een bedrag van € 5.808 
� jaarlijks onderhoud voor een bedrag van € 5.929 
dit voor een totaal bedrag van € 45.305,06 (onderhoud over 4 jaar inbegrepen) 
 
 
Naast de aankoop van de hardware die in een ander dossier (2016_CBS_02009) voorlag, komt de 
totale kostprijs voor dit project met 4 jaar onderhoud samen op een totaal van ca. € 57.100  
voor de stad en OCMW samen.  
 
We stellen een verdeling voor stad/OCMW van 30% stad en 70% OCMW en dit op basis van het 
aantal gebruikers. Dit komt neer op een verdeling € 17.100 (stad) en € 40.000 (OCMW) over 4 
jaar. 
Omdat we dit project geïntegreerd aanpakken met de Stad stellen we voor dat de stad in dit 
dossier de installatiekosten betaalt en het OCMW de licentiekosten (aankoop en onderhoud). 
Daardoor komt het aandeel van het OCMW in dit dossier op € 40.368,26: éénmalig licenties & 
recurrent onderhoud. 

Financiële 
toetsing 

Budget Budget op centrale post ICT. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  



Wetten en 
reglementen 

� De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 17, § 3, 2° (de aard van de werken/diensten of de onzekere omstandigheden maken 
een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk). 

� Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en 
latere wijzigingen. 

� Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere 
wijzigingen. 

� De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 
september 1996, en latere wijzigingen. 

Eerdere 
beslissingen 

� Het besluit van de gemeenteraad van 12 maart 2012 betreffende de goedkeuring van de 
opdracht “IT Raamcontract - Lot 2c: Assistentie junior-techniekers zone Roeselare (+ van 
levering klein materiaal : patchkabels, …) ” 

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

� het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 december 2012 
betreffende de gunning van de opdracht “IT Raamcontract - Lot 2c: Assistentie 
juniortechniekers zone Roeselare (+ van levering klein materiaal : patchkabels, …)” 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord de consolidatie van de Citrix platformen voor de stad en het OCMW te 
gunnen aan de firma Lebon IT Services, Stoomtuigstraat 7C, 8830 Hooglede voor het bedrag van 
€ 40.368,26 incl. btw. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 11 

Onderwerp Woonreglement Begijnhof. Voorstel tot aanpassing.    

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

De woningen in het Begijnhof worden verhuurd door de dienst patrimonium van het OCMW. De 
huurprijzen en het woonreglement worden vastgesteld door de raad.  
 
Het woonreglement dat werd vastgesteld door de raad op 18 september 2008 is toe aan 
actualisatie op vlak van volgende punten: 
� de toegangsvoorwaarden voor bewoners, 
� de verplichting voor bewoners om het rustig woonkarakter van het Begijnhof te respecteren 

en overlast voor andere bewoners en bezoekers te vermijden, 
� de verplichting om toestemming te geven aan het OCMW bij het uitvoeren van 

moderniserings- of restauratiewerken in samenwerking met Onroerend Erfgoed. 

Beoordeling  

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum Niet van toepassing.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Aangepast ontwerpreglement. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met de aanpassingen zoals geformuleerd in het ontwerp.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 12 

Onderwerp Eindepachtregeling en verkoop percelen landbouwgrond te Moorslede. Voorstel tot goedkeuring.   

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Het OCMW is eigenaar van een hoeve met 22 hectare landbouwgrond in de Molenstraat 4 te 
Moorslede. De hoeve wordt sinds 1 april 1973 verpacht aan Hubert Verhaeghe die de pacht toen 
heeft overgenomen van zijn vader Gaston Verhaeghe.  
 
De gemeente Moorslede wil naast het jeugdhuis een speelbos aanplanten. Het perceel dat 
daarvoor beoogd wordt is geen eigendom van OCMW Kortrijk. De eigenaar/gebruiker van dit 
perceel kan akkoord gaan met de plannen van de gemeente maar vraagt om zijn perceel te 
kunnen ruilen met een stuk landbouwgrond in de buurt.  
 
De gemeente Moorslede stelde daarom de vraag aan het OCMW om een perceel grond te kunnen 
aankopen om dit daarna te ruilen met oog op de realisatie van het speelbos.  
 
De pachter, Hubert Verhaeghe, kan ermee akkoord gaan om de pacht van een perceel grond af te 
tekenen maar in ruil daarvoor wil hij de mogelijkheid krijgen om een ander perceel te verwerven. 
Hubert Verhaeghe heeft in de Roompotstraat in Moorslede een hoeve gekocht om na zijn actieve 
carrière te gaan wonen. Geen van zijn kinderen wenst de pacht over te nemen dus binnen enkele 
jaren zou de hoeve met de gronden vrijkomen.   
Hubert Verhaeghe heeft interesse om perceel nummer E/707 aan te kopen omdat dit perceel dicht 
bij zijn woning ligt. Hubert Verhaeghe is eigenaar van de percelen aangeduid met een groen 
kruisje.  
 
Perceel E/710 is meest geschrikt om te verkopen aan de gemeente Moorslede omdat het van de 
hoeve wordt afgescheiden door de Passendalebeek.  

Beoordeling Na bespreking op het patrimoniumoverleg worden volgende stappen voorgesteld om ertoe te 
leiden dat: 

1. de pachter de kans krijgt om perceel E/707 te kopen, 
2. perceel E/710 kan verkocht worden aan de gemeente Moorsele, 
3. de hoeve en gronden binnen 2 jaar vrij zijn van pacht en kunnen verkocht of verpacht 

worden.  
 
Engagement OCMW 
 
1. Verkoop van perceel E/707 met mededinging. 
De pachter heeft voorkooprecht. 
 
Oppervlakte: 89a 31ca 
Instelprijs: € 8/m² of € 71.448 
 
2. Verkoop van perceel E/710 aan de gemeente Moorslede.  
Oppervlakte: 1ha 13a 40ca 
 
3. Betaling eindepachtvergoeding aan de pachter. 
Oppervlakte: 22ha 67a 27ca – 89a 31ca – 1ha 13a 40ca = 20ha 64a 56ca 
 
Berekening van de eindepachtvergoeding: 
€ 1.239,47 / ha = 25.589,50 euro. 
 
 
Engagement pachter 
 
1. De pachter biedt de instelprijs van € 8/m² of 71.448 voor het perceel E/707. 
 
2. Pachter is bereid om voorkooprecht en pacht voor perceel E/710 af te tekenen. 
De eindepachtvergoeding wordt betaald door gemeente Moorslede.  
 
3. Ondertekenen akte van pachtbeëindiging 
Voorwaarden: 



-eindepachtvergoeding van € 1.239,47 / ha 
-pacht betalen tot oktober 2018,waarna de goederen vrij zijn van pacht. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Besluitvormings-
proces 

� Bespreking op het patrimoniumoverleg van 27 september 2016 

Bijlagen � schattingsverslag van perceel E/707 
� situeringsplan 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met de verkoop met mededinging van het perceel gekadastreerd in de 
eerste afdeling van Moorslede, sectie E nr. 707 met een instelprijs van € 71.448. 
 
De raad stelt notaris Philippe Stockman uit Moorslede aan om de verkoop met mededinging te 
organiseren.  
 
De raad gaat akkoord met de verkoop van het perceel gekadastreerd in de eerste afdeling van 
Moorslede, sectie E nr. 710 aan de gemeente Moorslede voor € 8/m² onder voorbehoud van een 
gunstig schattingsverslag. De juiste oppervlakte zal uitgemeten worden door een landmeter.  
 
De raad stelt notaris Philippe Stockman uit Moorslede aan om de onderhandse verkoop, voor de 
realisatie van openbaar nut, aan de gemeente Moorslede te organiseren en de akte te verlijden.  
 
De raad gaat akkoord met de eindepachtregeling met Hubert Verhaeghe waarbij een vergoeding 
van € 1.239,47 per hectare zal betaald worden en de goederen op 1 oktober 2018 vrij zullen zijn 
van pacht.  
 
De raad stelt notaris Philippe Stockman uit Moorslede aan om de authentieke akte van 
pachtverbreking te verlijden.  
 
De raad machtigt de voorzitter en secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij het verlijden 
van de akten.  
 
De raad beslist om de opbrengst van de verkopen aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale 
bouwwerken. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 13 

Onderwerp Verkoop hoeve met omliggende gronden te Deerlijk. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Het bestuur is eigenaar van een hoeve met 4,5 hectare landbouwgrond, in de Groenstraat 42 te 
Deerlijk. De pacht werd aangegaan op 1 oktober 1946 door de heer Alois Buysschaert die 
overleed op 9 februari 1971. Zijn zoon, de heer Albert Buysschaert zette de pacht verder. Albert 
Buysschaert overleed op negentigjarige leeftijd op 18 december 2013.  
 
Op 20 januari 2014 stelde zijn echtgenote, mevrouw Vandendriessche de schriftelijke vraag om 
de pacht over te nemen. Mevrouw Vandendriessche heeft vier kinderen maar deze zijn niet actief 
in de landbouwsector. De heer en mevrouw Buysschaert hebben gedurende vele jaren de hoeve 
goed onderhouden en hun bedrijf uitgebaat in een goeie verstandhouding met het OCMW.   
 
Gezien de leeftijd van de weduwe en het ontbreken van overnemers van de landbouwactiviteit is 
het voor het OCMW opportuun om de hoeve en de gronden te verkopen.  
 
Er zijn enkele landbouwers actief in de buurt die vermoedelijk interesse zullen hebben in de 
aankoop of pacht van de landbouwgronden. Het is algemeen bekend dat veel landbouwers 
vandaag op zoek zijn naar gronden.  
 
De hoeve is niet aangepast aan de hedendaagse normen voor exploitatie van een modern 
landbouwbedrijf. Vermoedelijk zullen eerder particulieren die op het platteland willen wonen 
interesse hebben om deze hoeve te kopen om te renoveren of her op te bouwen.  

Beoordeling In de zitting van 15 mei 2014 ging de raad akkoord met de eindepachtregeling en stelde notaris 
Taelman uit Deerlijk aan om authentieke akte van pachtverbreking te verlijden en de verkoop 
voor te bereiden. De hoeve en de gronden zijn bijgevolg vrij van pacht sinds 1 oktober 2016. 
 
In de zitting van 15 september 2016 heeft de raad beslist om de hoeve te verkopen (lot 1). De 
beslissing over de gronden heeft de raad uitgesteld naar de volgende zitting zodat het scenario 
van openbare verpachting kan onderzocht worden.  
 
Openbare verpachting 
 
Volgende tabel geeft de jaarlijkse pachtprijs weer. Ingeval van gewone pacht bedraagt de prijs    
€ 1.270,88. In geval van lange pacht, 18 jaar of 27 jaar bedraagt de jaarlijkse pachtprijs 
respectievelijk € 1.728,48 en € 1.907,36.  
 
Grondn
r 

Exp. Aard Opp. KI gewone 
pacht 

pacht 18 
jaar 

pacht 27 
jaar 

209 A bouwland   35 20 20,00 € 122,2 166,20 183,40 

209 D bouwland   18 20 10,00 € 61,1 83,10 91,70 

210   bouwland   23 40 13,00 € 79,43 108,03 119,21 

213   bouwland   13 80 8,00 € 48,88 66,48 73,36 

277   weiland   36 60 25,00 € 152,75 207,75 229,25 

279   bouwland   54 40 35,00 € 213,85 290,85 320,95 

309   bouwland   58 80 34,00 € 207,74 282,54 311,78 

310   bouwland   64 30 37,00 € 226,07 307,47 339,29 

312 D bouwland   18 16 10,00 € 61,1 83,10 91,70 

208 E bouwland   29 07 16,00 € 97,76 132,96 146,72 

     
1.270,88 1.728,48 1.907,36 

 
De procedure van openbare verpachting houdt in dat geïnteresseerde landbouwers zich kandidaat 
kunnen stellen bij het bestuur om de gronden te pachten aan de wettelijke pachtprijs.  
 
Het bestuursmemoriaal met “de provinciale voorkeurnormen bij verpachting van 
landeigendommen door openbare besturen en instellingen” wordt gebruikt om te beoordelen of 
een kandidaat voldoet aan de toelatingsgronden en om de rangorde van de kandidaturen te 
bepalen.  



Uitsluitingsgronden: 
1. kandidaten moeten landbouwer zijn. 
2. kandidaten mogen niet reeds een landbouwbedrijf exploiteren met een totale oppervlakte 

die groter is, of groter zou worden bij toewijzing, dan de door de Vlaamse regering 
bepaalde maximale oppervlakte (cfr. artikel 12.7 van de pachtwet). Voorbeeld: in de 
zandleemstreek in West-Vlaanderen is dit 75 hectare.  

3. kandidaten mogen de leeftijd van 55 jaar nog niet bereikt hebben tenzij ze een 
overnemer hebben (conform de voorwaarden van het bestuursmemoriaal). 

 
Voorkeursnormen (consecutieve toepassing):  

1. kandidaat-pachter met een aanpalende hoeve aan het perceel. 
2. kandidaat-pachter wiens exploiteerbare oppervlakte in de voorbije 5 jaar met minstens 1 

hectare verminderd is om redenen van algemeen nut, waarbij het te verpachten goed 
zich in vogelvlucht op minder dan 10 km bevindt van de verloren gegane grond of van de 
bedrijfszetel van de kandidaat-pachter. 

3. kandidaat-pachter die aanpalende percelen exploiteert. 
4. kandidaat-pachter die  een perceel exploiteert dat uitweg verleent aan of uitweg heeft 

over het te verpachten perceel. 
5. kandidaat-pachter met een opvolger (conform de voorwaarden van het 

bestuursmemoriaal). 
6. de jongste kandidaat-pachter. 

 
 
Openbare verkoop 
 
Ondertussen werd notaris Taelman gecontacteerd door een aangelande van lot 4 met de 
mogelijke vraag tot aankoop. Kort daarop heeft patrimoniumdienst een schriftelijk bod 
ontvangen. Dit bod gaat uit twee partijen:  

1. een landbouwer uit Deerlijk, met jonge kandidaat overnemer, die de enkele aanpalende 
percelen in eigendom en gebruik heeft, 

2. en de eigenaar van de nabijgelegen hoeve Groenstraat 63.  
Het bod bedraagt € 7,25 /m² of € 554.235,75 voor de totale oppervlakte.  
 
De patrimoniumdienst heeft ook een bod ontvangen van een aangelande eigenaar van een deel 
van perceel 2 van € 15/m² voor het perceel palend aan zijn eigendom (312/D). Gezien deze 
interesse zou de samenstelling van de loten kunnen gewijzigd worden.  
 
Er wordt voorgesteld om de instelprijs van loten 2 en 4 op te trekken naar € 7,50/m².  
 
Volgende tabel geeft de voorgestelde verdeling in loten en instelprijzen weer: 
 

 voorstel instelprijs  
raad september 

voorstel instelprijs  
raad oktober 

 
Lot 1: hoeve 
Opp: 1ha 02a 14ca 

 
€ 300.000 

 
€ 300.000 

 
Lot 2: akkerland aansluitend 
op de hoeve 
 

 
perceel 309 
opp: 58a 80ca 
prijs per m² = € 6 
 
instelprijs: € 35.000 

 
percelen 309 + 310 
opp: 1ha 23a 10 
prijs per m² = € 7,50 
 
instelprijs: € 92.325 

 
Lot 3: akkerland gelegen 
langs de Bouckaertstraat 
 

 
percelen: 310 + 312/D  
opp: 82a 46ca 
prijs per m² = € 6 
 
instelprijs: 49.500 

 
perceel 312/D 
opp: 18a 16ca 
prijs per m² = € 15 
 
instelprijs: € 27.240 

 
Lot 4: akkerland en weiland 
tegenover de hoeve  

  
weiland: 
perceel: 277 
opp: 36a 60ca 
prijs per m²= € 3,5 
 
akkerland:  
percelen 208/E + 209/A 
+209/D+201+213+279. 
opp: 1ha 74a 07ca 
prijs per m² = € 4,5 
 
instelprijs: € 91.100 

 
weiland: 
perceel: 277 
opp: 36a 60ca 
prijs per m²= € 7,50 
 
akkerland:  
percelen 208/E + 209/A 
+209/D+201+213+279. 
opp: 1ha 74a 07ca 
prijs per m² = € 7,50 
 
instelprijs: €158.002,50 

Totaal € 475.600 € 577.567,50 
 



Gezien de hoge belangstelling en de biedingen kunnen de instelprijzen verhoogd worden en kan 
een meerwaarde bij de verkoop gerealiseerd worden. De piste van verkoop wordt daarom 
voorgesteld.  
 
Bestemming van de gronden.  
 
Navraag bij de gemeente Deerlijk leerde dat de alle goederen als bestemming AGRARISCH gebied 
hebben volgens het gewestplan Kortrijk (g.g. bij KB d.d. 04/11/1977).  Er is geen verkaveling, 
RUP of BPA van toepassing.  Voor zover men in de toekomst kan kijken is er geen sprake van om 
deze bestemming te veranderen. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Wetten en 
reglementen 

 
 

Besluitvormings-
proces 

� Raadsbesluit van 15 mei 2014: goedkeuring eindepachtregeling en aanstellen notaris.  

Bijlagen � schattingsverslag 
� situeringsplan 
� Bestuursmemoriaal met de provinciale voorkeurnormen bij verpachting van 

landeigendommen door openbare besturen en instellingen 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met de openbare verkoop van de percelen gekadastreerd te Deerlijk, 
tweede afdeling, sectie E, nummers 209/A, 209/D, 210, 213, 277, 279, 309, 310, 312/D en 
208/E, verdeeld in loten zoals hierboven vermeld en met volgende instelprijzen: 
� lot 2: € 92.325 
� lot 3: € 27.240 
� lot 4: €158.002,50 
 
De raad stelt notaris Wim Taelman uit Deerlijk aan om de openbare verkoop van de gronden te 
organiseren en de akte te verlijden.  
 
De raad machtigt de voorzitter en secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij het verlijden 
van de akte.  
 
De raad beslist om de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale 
bouwwerken. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 14 

Onderwerp Gronden Weverstraat Kortrijk. Vestiging recht van doorgang. Voorstel tot principiële goedkeuring.   

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Het OCMW is eigenaar van 8 percelen grond tussen de Weverstraat, Izegemsestraat, Molenstraat 
en Jacob Vandervaertstraat in Heule (zie plan bijlage 2).  
 
Deze gronden worden verhuurd aan de Stad Kortrijk die er voetbalterreinen heeft gerealiseerd 
waar de jeugdafdeling van de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk gebruikt voor de trainingen.  
 
De patrimoniumdienst werd gecontacteerd door Kaat Langedock en Bregt De Lange die de woning 
Weverstraat 3 hebben gekocht. Ze vragen om een recht van doorgang te verkrijgen over perceel 
nummer 491/I/2 vanaf hun tuin tot aan de voetweg (zie plan bijlage 1). 
 
Momenteel staat er een hoge afspanning met vangnetten om te verhinderen dat voetballen in de 
tuinen van de buren belanden. Deze draad staat op ongeveer 1 meter van de grens met de 
tuinen.  
 
De vraag is om op deze strook tussen de tuinen en de draad een recht van doorgang te krijgen 
van 1 meter breed om met fietsen te kunnen passeren.  
 
Deze vraag werd afgetoetst bij de stedenbouwkundige dienst van Kortrijk. Er is geen probleem 
met deze recht van doorgang vanaf de tuinen naar de voetweg.  
 
De woningen met de oneven nummers van 1 tot 17 grenzen aan perceel 491/I/2. De eigenaars 
van deze woningen zouden geïnteresseerd kunnen zijn in dit te vestigen recht van doorgang. 

Beoordeling  

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Besluitvormings-
proces 

� Raadsbeslissing van 4 december 2008: huurcontract met de Stad Kortrijk. Ingang vanaf 1 
januari 2009. Huurprijs:  € 600/hectare/jaar (2016: € 3.544,67).  

Bijlagen � Situeringsplannen (bijlage 1 en 2) 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat principieel akkoord met het vestigen van het recht van doorgang van 1 meter breed 
over perceel C 491/I/2 ten voordele van de tuinen van de woningen Weverstraat 1 tot 17 (oneven 
nummers) onder volgende voorwaarden: 
� de opmetingskosten en aktekosten worden door de begunstigde(n) betaald, 
� de vergoeding voor het recht van doorgang bedraagt de helft van de schattingsprijs van de 

grond. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 15 

Onderwerp Aanleggen van een verlengbare werfreserve functie maatschappelijk werker. 

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de functie van maatschappelijk werker  

Feitelijke 
aanleiding 

De werfreserve die is vastgelegd naar aanleiding van  de vorige selectieprocedure voor de functie 
van maatschappelijk werker is nagenoeg uitgeput.  

Beoordeling In het najaar van 2015 werd de laatste selectieprocedure voor maatschappelijk werker  
georganiseerd. In de raad van 17 december 2015 werd ook meteen de werfreserve voor deze  
functie vastgelegd. Deze werfreserve loopt nog tot 30 november 2017. 16 kandidaten slaagden en  
werden opgenomen in de werfreserve. 7 kandidaten werden aangesteld in diezelfde raad. 1  
kandidate is reeds tijdelijk in dienst met zicht op een contract van onbepaalde duur wegens tekort  
aan equivalenten in de sociale dienst. 1 kandidate nam deel aan de selectieprocedure voor  
trajectbgeleider en is eerder dit jaar aangesteld in deze functie. 2 kandidaten geven aan geen  
interesse meer te hebben in een jobaanbieding. De resterende 5 kandidaten geven aan op de  
werfreserve te willen blijven staan, hoewel zij reeds verschillende (tijdelijke) werkaanbiedingen  
geweigerd hebben.  
 
Om snel te kunnen anticiperen op toekomstige personele noden dringt een nieuwe selectie zich 
op.  We vragen de raad daarom om de goedkeuring te geven tot het opnieuw opstarten van een 
selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk werker en het aanleggen van een 
werfreserve voor deze functie. Bij toekomstige vacatures zal geput worden uit beide werfreserves.  
 
We stellen daarom voor om in deze raadszitting over het volgende te beslissen: 

� Om een selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk werker (niveau B 1-3, 
contractueel) op te starten en een verlengbare werfreserve aan te leggen voor deze 
functie.  

� de personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te 
organiseren en deze in de volgende raadszitting te bekrachtigen 

Financiële 
toetsing 

Budget  

Visum ontvanger   

 

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. een selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk werker (niveau B 1-3, 

contractueel) op te starten en een verlengbare werfreserve van 2 jaar aan te leggen voor 
deze functie.  

2. De personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te organiseren 
en deze te bekrachtigen in de raad van 20 oktober.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016 | punt 16 

Onderwerp Vacantverklaring ergotherapeut. 

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Vacantverklaring en aanstelling via werfreserve functie ergotherapeut. 

Feitelijke 
aanleiding 

Door een aantal langdurige loopbaanonderbrekingen van medewerkers en een herdefiniëring en  
herindeling van de noodzakelijke functies binnen de wijkteams, komt er een equivalent van 0,55  
VTE beschikbaar voor invulling.  

Beoordeling Twee woonzorgverleners en één ergotherapeut nemen sinds september 2016 langdurig  
loopbaanvermindering met een equivalent van respectievelijk 0.25, 0.20 en 0.20 VTE. Dit met een  
totaal van 0.65 VTE. Hiervan werd reeds 0.10 VTE gebruikt om de aanstelling van een  
woonzorgverlener in de raad 15 september 2016 te verantwoorden. Er rest hierdoor nog een  
tekort aan equivalent van 0.55 VTE.  
 
Wegens personele verschuivingen naar aanleiding van de loopbaanonderbrekingen, is er in  
wijkteam Centrum Zuid momenteel geen ergotherapeut werkzaam. Het werkingsgebied van  
wijkteam Centrum Zuid omvat een groot gebied en de inzet van een ergotherapeut om een  
kwalitatieve dienstverlening en de uitvoering van het ouderenactieplan te verzekeren is  
noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de ergotherapeut van wijkteam Centrum Zuid in duo met de  
ergotherapeut van wijkteam Centrum zal werken rond toegankelijkheid. De ergotherapeut van  
wijkteam centrum werkt halftijds.  
 
Het feit dat de ergotherapeut van wijkteam Centrum slechts halftijds tewerkgesteld is enerzijds en  
anderzijds het zeer grote werkingsgebied van wijkteam centrum Zuid, maakt dat een invulling van  
een 0.55 VTE ergotherapeut ontoereikend is om een goede dienstverlening te garanderen.  
 
We vragen de raad daarom om een 0.75 VTE in plaats van een 0.55 VTE ergotherapeut te  
voorzien voor wijkteam Centrum Zuid. Dit is 0.20 VTE boven het vastgestelde  
personeelsequivalent, maar met de garantie dat toekomstige loopbaanverminderingen niet meer  
zullen vervangen worden.  
 
In de Raad van 16 juni 2016 stelde de raad de recentste werfreserve vast voor de functie van  
ergotherapeut. 3 personen werden opgenomen in deze werfreserve die geldig is van 1 juli 2016  
tot 30 juni 2018.  
 
We vragen de raad om in deze raadszitting over het volgende te beslissen: 

- vacantverklaring functie ergotherapeut (B1-3, contractueel, 0.75 VTE) 
- aanstelling eerstvolgende beschikbare kandidaat in de functie ergotherapeut via de 

werfreserve (in gesloten zitting van deze raad) 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger Goedgekeurd mits toekomstige loopbaanverminderingen niet vervangen 
worden en het personeelsbestand in de wijkteams tegen 2019 met 1 VTE 
wordt afgebouwd. 

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 ergotherapeut (0.75 VTE, B1-3, contractueel) vacant te verklaren 
� De eerstvolgende beschikbare kandidaat in de huidige werfreserve ergotherapeut  die geldig 

is van 1 juli 2016 tot 30 juni 2018 aan te stellen in de functie van ergotherapeut (0.75 VTE, 
B1-3, contractueel) in gesloten zitting van deze raad 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Aanpassing rechtspositiebesluit en modaliteiten ingevolge wijziging van de fietsvergoeding. 

Indiener  Robbe Struyve Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Aanpassen rechtspositiebesluit en modaliteiten fietsvergoeding 

Feitelijke 
aanleiding 

De maximale fiscale en sociale vrijstelling voor de fietsvergoeding bedraagt 22 eurocent, zonder 
fiscale en sociale gevolgen voor het personeel. In het Hoog Overlegcomité en Bijzonder 
Onderhandelingscomité van 21 september 2016 werd voorgesteld de fietsvergoeding te verhogen 
van 20 eurocent naar 22 eurocent met ingang vanaf 1 juli 2016. 

Beoordeling De maximale fiscale en sociale vrijstelling voor de fietsvergoeding bedraagt 22 eurocent, zonder 
fiscale en sociale gevolgen voor het personeel. In het Hoog Overlegcomité en Bijzonder 
Onderhandelingscomité van 21 september 2016 waren zowel Stad Kortrijk als OCMW Kortrijk 
ermee akkoord de fietsvergoeding te verhogen naar 22 eurocent ingaande vanaf 1 juli 2016. Er 
wordt evenwel geen automatische koppeling aan het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag 
voorzien. 
 
Art. 187 van de lokale rechtspositieregeling voorziet nu in een maandelijkse fietsvergoeding van 
20 eurocent per kilometer voor personeelsleden die de verplaatsing van en naar het werk volledig 
of gedeeltelijk met de fiets afleggen. 
 
De toepassingsmodaliteiten betreffende de fietsvergoeding dienen door de Raad te worden 
vastgesteld in een afzonderlijk reglement. De aanpassing aan de modaliteiten fietsvergoeding 
bestaat uit het schrappen en vervangen van alle vermeldingen van 20 cent naar 22 eurocent. 
 
Aantal gefietste kilometers in 2015 
 
cijfers ocmw-personeel 

aantal fietsers totale km  totaal bedrag 
fietsvergoeding 

87 medewerkers 107562,80 km 21.512,55 
 
cijfers leerwerknemers 

aantal fietsers totale km  totaal bedrag 
fietsvergoeding 

64 medewerkers 37712 km 7.542,40 
 
cijfers ocmw-personeel en leerwerknemers 

aantal fietsers totale km  totaal bedrag 
fietsvergoeding 

151 medewerkers 145274,80 km 29.054,95 

 
 
Implicatie verhoging fietsvergoeding 
 
Een verhoging van de fietsvergoeding naar 22 eurocent in vergelijking met het bedrag van de 
fietsvergoeding 2015 komt neer op een meerkost van 3000,00 euro (inclusief leerwerknemers) op 
jaarbasis.  
 

  

Financiële 
toetsing 

Budget  

Visum ontvanger   

 

Wetten en 
reglementen 

� de rechtspositieregeling voor het personeel 

Eerdere 
beslissingen 

 



Besluitvormings-
proces 

� het Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité van 21 september 2016 
 

Bijlagen � modaliteiten fietsvergoeding 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  
 

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist: 
 
1. akkoord te gaan met een verhoging van de fietsvergoeding tot 22 eurocent/km vanaf 1 juli 

2016. 
 

2. het rechtspositiebesluit voor het personeel van het OCMW Kortrijk aan te passen door wat 
volgt: 

- Artikel 187: “Een maandelijkse fietsvergoeding wordt toegekend aan het 
personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met 
de fiets aflegt. Deze vergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2016 22 eurocent per 
kilometer. De toepassingsmodaliteiten worden vastgesteld in een afzonderlijk 
reglement uitgaande van de Raad”.  
 

3. de modaliteiten betreffende de fietsvergoeding in bijlage goed te keuren. 
 
4. de verhoging van de fietsvergoeding ook toe te kennen voor het personeel tewerkgesteld in 

artikel 60 paragraaf 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn. 

 

  

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 20 oktober 2016| punt 18 

Onderwerp Vastleggen vakantiekalender 2017. 

Indiener  Robbe Struyve Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Vastleggen vakantiekalender 2017. 

Feitelijke 
aanleiding 

De vakantieregeling, compensatiedagen volgen de regeling van vorig jaar en zijn geldig voor alle 
personeelsleden van het OCMW Kortrijk, met uitzondering van; 
 

• de nieuwe personeelsleden in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van 
de volgende diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling 
en de sociale dienst van de woon- en zorgcentra. 

• de personeelsleden in dienst sedert 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de 
dienst kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW 
Kortrijk krachtens het raadsbesluit van 19 december 2013. 

 
Die personeelsleden hebben jaarlijks recht op 26 betaalde vakantiedagen. Voor  
deze personeelsleden wordt een aparte vakantiekalender opgemaakt (vakantiekalender 2017b). 
 

- De verplichte brugdagen vrijdag 26 mei en maandag 14 augustus 2017 werden 
aangeduid als verplichte brugdagen naar analogie met de regeling bij de stadsdiensten. 

- Tijdens de periode Kortrijk Congé (maandag 24 juli tot en met vrijdag 11 augustus 2017) 
is het OCMW op de hoofdzetel Budastraat 27 enkel open in de voormiddag. 

- Er worden voor de kinderopvang en de maaltijdbedeling specifieke collectieve openings-
/sluitingsregelingen voorzien in de vakantiekalender.  

 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� KB van 18 april 1974 betreffende de feestdagen; 
� de rechtspositieregeling voor het personeel; 
� OCMW decreet artikel 104; 
� besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, art. 138 en 139; 

Eerdere 
beslissingen 

Gelet op de vaststelling van de personeelscategorieën; 

Besluitvormings-
proces 

� Het Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité van 21 september 2016; 
� Het basisoverleg van 23 september 2016; 

Bijlagen � Vakantiekalender 2017a 
� Vakantiekalender 2017b 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  
 

Voorstel van 
beslissing 

De Raad stelt de vakantiekalender 2017 vast, voor alle personeelsleden van het OCMW Kortrijk, 
met uitzondering van; 

o de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de 
volgende diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en 
de sociale dienst van de woon- en zorgcentra. 

o de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de 
dienst kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW 
Kortrijk krachtens het raadsbesluit van 19 december 2013. 
 

 



1 januari 2017 zondag (C) Nieuwjaar 
2 januari maandag 2de Nieuwjaar/lokale feestdag 
17 april  maandag Paasmaandag 
1 mei  maandag Feest van de arbeid 

25 mei  donderdag OLH Hemelvaart 

26 mei vrijdag Verplichte brugdag 
5 juni maandag Pinkstermaandag 
11 juli dinsdag Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
21 juli vrijdag Nationale feestdag 
14 augustus maandag Verplichte brugdag 
15 augustus dinsdag OLV Hemelvaart 

1 november woensdag Allerheiligen 

2 november donderdag Allerzielen/lokale feestdag 
11 november zaterdag (C) Wapenstilstand 
25 december maandag Kerstmis 
26 december dinsdag 2de kerstdag/lokale feestdag 

 

 
Lokale feestdagen 2017 
 

o maandag 2 januari 
o donderdag 2 november 
o dinsdag 26 december 

 
Brugdagen 2017 
 

o vrijdag 26 mei  
o maandag 14 augustus 

 
Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een 
compensatiedag, inhaalrust of kredietverlof. 
 
Compensatiedagen 2017 
 
De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op 
een dag naar keuze. 
 

o zondag 1 januari  
o zaterdag 11 november 

 
Regeling vakantiedagen, lokale verlofdagen en dienstvrijstellingen 
 

o Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie. 
Vanaf de leeftijd van 45 jaar heeft het statutair personeelslid recht op 34 werkdagen en 
vanaf de leeftijd van 50 jaar op 35 werkdagen. 

o Het contractuele personeelslid heeft recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie, 
samengesteld als volgt: maximum 20 wettelijke vakantiedagen berekend op de 
prestaties van het vorig jaar en 13 conventionele vakantiedagen berekend op de 
prestaties van het huidig jaar. Vanaf de leeftijd van 45 jaar heeft het contractuele 
personeelslid recht op 14 conventionele vakantiedagen en vanaf de leeftijd van 50 jaar 
op 15 conventionele vakantiedagen. 

o Indien de jaarlijkse vakantie gesplitst wordt, moet er tenminste één doorlopende periode 
van 5 opeenvolgende vakantiedagen genomen worden per jaar. 

o De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming 
van de behoeften van de dienst. Vier dagen vakantie per jaar kunnen genomen worden 
zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren. 

o Het personeelslid kan per jaar altijd twee opeenvolgende weken vakantie nemen. 
o De vakantie moet steeds vooraf aangevraagd worden aan de leidinggevende. De opname 

van de gewaarborgde periode van twee opeenvolgende weken vakantie moet minimaal 
vier maanden vooraf aangevraagd worden. De vakantie voor een kortere periode dient, 
behoudens hoogdringendheid, twee werkdagen vooraf aangevraagd te worden. 

 
Openingsuren tijdens Kortrijk congé en Campus Buda 
 
Tijdens de periode van maandag 24 juli tot en met vrijdag 11 augustus 2017 is de hoofdzetel 

Budastraat  27 enkel open in de voormiddag, van 9u tot 12u. Vanaf woensdag 16 augustus 
2017 is er opnieuw volledige dienstverlening. 

 
Specifieke collectieve openings-/sluitingsregeling voor de dienst kinderopvang 
 
 



 
o De Puzzel: 

Sluitingsregeling 
o tijdens de periode 21 juli tot en met 11 augustus 2017 
o maandag 10 juli 2017 

 
Openingsregeling 

o maandag 14 augustus 2017 
o 2 november 2017: de lokale feestdag wordt gecompenseerd 

 
o Het Blokkenhuis: 

 
Sluitingsregeling 

o Tijdens de periode 21 juli tot en met 15 augustus 2017 
o maandag 10 juli 2017 

 
Openingsregeling 

o 2 november 2017: de lokale feestdag wordt gecompenseerd 
Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling 
 
Op de brugdag 26 mei en 14 augustus 2017 geldt een normale dienstverlening voor de 

maaltijdbedeling. 
 
 

o De Raad stelt de vakantiekalender 2017 vast: 
o voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de 

volgende diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en 
de sociale dienst van de woon- en zorgcentra. 

o voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2014 en tewerkgesteld in de dienst 
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk 
krachtens het raadsbesluit van 19 december 2013. 

 

1 januari 2017 zondag (C) Nieuwjaar 
17 april  maandag Paasmaandag 
1 mei  maandag Feest van de arbeid 
25 mei  donderdag OLH Hemelvaart 
26 mei vrijdag Verplichte brugdag 

5 juni maandag Pinkstermaandag 
11 juli dinsdag Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
21 juli vrijdag Nationale feestdag 
14 augustus maandag Verplichte brugdag 
15 augustus dinsdag OLV Hemelvaart 
1 november woensdag Allerheiligen 

11 november zaterdag (C) Wapenstilstand 
25 december maandag Kerstmis 

 

 
Brugdagen 2017 
 

o vrijdag 26 mei 
o maandag 14 augustus 

 
Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een  
compensatiedag, inhaalrust of kredietverlof. 
 
Compensatiedagen 2017 
 
De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op 
een dag naar keuze. 
 

o zondag 1 januari  
o zaterdag 11 november 

 
Regeling vakantiedagen 
 

o Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 26 werkdagen jaarlijkse vakantie. 
o Het contractuele personeelslid heeft recht op 26 werkdagen, samengesteld als volgt: 

maximum 20 wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar en 6 
conventionele vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar. 

o Indien de jaarlijkse vakantie gesplitst wordt, moet er tenminste één doorlopende periode 
van 5 opeenvolgende vakantiedagen genomen worden per jaar. 



o De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming 
van de behoeften van de dienst. Vier dagen vakantie per jaar kunnen genomen worden 
zonder dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren. 

o Het personeelslid kan per jaar altijd twee opeenvolgende weken vakantie nemen. 
o De vakantie moet steeds vooraf aangevraagd worden aan de leidinggevende. De opname 

van de gewaarborgde periode van twee opeenvolgende weken vakantie moet minimaal 
vier maanden vooraf aangevraagd worden. De vakantie voor een kortere periode dient, 
behoudens hoogdringendheid, twee werkdagen vooraf aangevraagd te worden. 

 
Specifieke collectieve openings-/sluitingsregelingen voor de dienst kinderopvang 
 

o De Puzzel: 
Sluitingsregeling 

- tijdens de periode 21 juli tot en met 11 augustus 2017 
- maandag 2 januari 2017 
- maandag 10 juli 2017 
- dinsdag 26 december 2017 

 
Openingsregeling 

- maandag 14 augustus 2017 
 

o Het Blokkenhuis: 
Sluitingsregeling 

- Tijdens de periode 21 juli tot en met 15 augustus 2017 
- Maandag 2 januari 2017 
- Maandag 10 juli 2017 
- Dinsdag 26 december 2017 

 
 
 
Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling 
 
Op de brugdag 26 mei en 14 augustus 2017 geldt een normale dienstverlening voor  
de maaltijdbedeling. 

  

 
 


