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AGENDA RAAD 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. Kwartaalrapportering na 3de kwartaal 2016. 

3. Vaststelling budgetwijziging 2016. 

4. Vaststelling OCMW-meerjarenplan 2014-2019.  

5. Vaststelling budget 2017.  

6. Voorstel tot afboeking oninbare dossiers. 

7. Vereniging Infohos: buitengewone algemene vergadering. Bepalen mandaat.   

8. Externe begeleiding bij onderzoek naar BTW-verplichtingen in de cafetaria van het OCMW. 

9. Dienstverlening en cafetaria in ouderen- en thuiszorgvoorzieningen. Voorstel tot goedkeuring prijzen 2017. 

10. Invoeren van een starterspremie en jaarpremie voor kinderbegeleiders die gezinsopvang organiseren en aangesloten 

zijn bij de dienst voor onthaalouders van het OCMW. Voorstel tot goedkeuring.  

11. Samenwerkingsovereenkomst met vzw groep UBUNTU. Voorstel tot goedkeuring. 

12. Raamcontract levering van incontinentiemateriaal aan de woonzorgcentra. Voorstel tot gunning. 

13. Raamcontract levering van klein niet-elektrisch keukenmateriaal. Voorstel tot gunning.  

14. Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Voorstel tot gunning. 

15. Raamcontract levering vleeswaren. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

16. Raamcontract drukwerk. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

17. Restauratiedossier Begijnhof. Fase 7: woning 31. Voorstel tot goedkeuring eindafrekening. 

18. Restauratiedossier Begijnhof. Fase 8 en 9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6. Voorstel tot gunning. 

19. Camerabewaking voorzieningen en passantentelling Begijnhof. Voorstel gunning. 

20. Digitalisering buitenschoolse kinderopvang De Puzzel door middel van het aankopen van een softwaremodule. Voorstel 

tot gunning.  

21. Installatie barmodule wijkteams. Voorstel tot aankoop. 

22. Vacantverklaringen. 

23. Bekrachtiging selectieprocedure maatschappelijk werker. 

24. Aanpassing rechtspositiebesluit en modaliteiten ingevolge wijziging van de fietsvergoeding. Voorstel tot goedkeuring.  

25. Varia. 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016| punt 2 

Onderwerp Rapportering na 3de kwartaal 2016.  

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

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

Feitelijke 
aanleiding 

Actieplan 10.1 uit het strategisch meerjarenplan: Het OCMW zorgt voor een transparante 
beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën gekoppeld worden. 
 
Herwerking en uitbreiding van de vroegere financiële kwartaalrapportering naar aanleiding van de 
invoering van de BBC (Beleids- en beheerscyclus). 

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

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

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

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 � Kwartaalrapportering.  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad neemt akte van de rapportering na 3de kwartaal 2016. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 3 

Onderwerp Vaststelling budgetwijziging 2016.  

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Behoefte tot aanpassing van een aantal kredieten in het OCMW-budget 2016, vastgesteld in 
OCMW-raad van 19 november 2015 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 14 december 2015. 

Beoordeling Het budget 2016 bestaat uit 2 afzonderlijke delen: de beleidsnota en de financiële nota.  
 
1. Budgetwijziging beleidsnota 

 
De 10 beleidsdoelstellingen (basis Plan Nieuw Kortrijk) blijven ongewijzigd.  Met deze 
budgetwijziging worden zes nieuwe acties toegevoegd:  
 

Beleidsdoelstelling Nieuwe acties BW 2016 
1.Een stad die luistert 
en dialogeert 

• Voiture: outreachend werken met de 
buurtbus 

 
3.Een stad die onder-
neemt en deelt 

• Uitvoeren project OVAM ism de Stad Kortrijk 
met als doel een alomvattende lokale strategie tegen 
voedselverlies in de praktijk te brengen. 

• Project werklab: integrale begeleiding van 
alleenstaande moeders en jongeren met ruime afstand tot 
de arbeidsmarkt. 

• Regie in aanpak vluchtelingen versterken en 
werken aan geïntegreerd beleid. 

• Project MISSION: ontwikkelen en inbedden 
van nieuwe vorm van sociale dienstverlening met 5 
casemanagers bij 250 gezinnen. 

9.Een stad met veel 
goesting en ambiance 

• Uitrollen en toepassen van de UITPAS in de 
dienstverlening van het OCMW-Kortrijk. 

De financiële vertaling van deze nieuwe acties is terug te vinden in de doelstellingennota (boek 
blz. 6 – 31).  
 
Hierbij de nieuwe budgettotalen (prioritair & overig beleid), blz 32: 
 

 

Budgetwijziging 2016 

Uitgaven Ontvangsten Saldo 

    Exploitatie 59.262.445 61.022.275 1.759.830 

    Investeringen 12.143.157 5.201.022 -6.942.135 

    Andere 1.722.034 6.000.000 4.277.966 

    TOTALEN 73.127.636 72.223.297 -904.339 
 
 
2. Budgetwijziging financiële nota 

 
2.1   Budgetwijziging investeringsbudget (blz 67) 
 
In de meerjarenplanning dalen de verbinteniskredieten in de periode 2014-2019 met 2.316.981 
tot 54.414.508 EUR.  
Voor 2016 vermeerderen de transactiekredieten met 2.660.816 en de desinvesteringen 
verminderen voor 2016 met 6.680.549 EUR omdat vele desinvesteringsprojecten verschuiven 
naar 2017. 
Voor 2016 vermeerderen de investeringssubsidies met 934.013 EUR 
 
2.2 Budgetwijziging exploitatiebudget 
 
Met deze budgetwijziging blijft de Gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 12.420.119 EUR. 
 
De budgetbedragen van de exploitatiedienst 2016, voor opbrengsten 60.535.264 EUR en voor 
kosten 59.049.335 EUR dienen gebracht op respectievelijk 61.022.275 EUR en 59.262.445 EUR,  



hetzij een procentuele stijging met 0,81% bij de opbrengsten en een procentuele stijging met 
0,36% bij de kosten. 
 

Exploitatiebudget 2016 oorspr. budget 2016 budgetwijziging 

Beleidsdomein algemene financiering 14.742.524 14.863.939 

Beleidsdomein bedrijfsvoering -5.482.000 -5.518.050 

Beleidsdomein dienstverlening - 7.774.595 -7.586.059 

Totalen 1.485.929 1.759.830 

 
Deze wijziging verhoogt het exploitatieoverschot van 1.485.929 EUR tot 1.759.830 EUR. Deze 
verbetering wordt voornamelijk verklaard door:   

• verminderd tekort op sociale tewerkstelling 
• verminderd tekort op werkpunt 

 
Het exploitatieoverschot min de netto-leningsaflossingen levert de autofinancieringsmarge. Deze 
laatste verbetert met de budgetwijziging van 1.474 naar 275.375 EUR. 
 

2.3 Budgetwijziging liquiditeitenbudget (blz 68) 
Ingevolge het verschuiven van desinvesteringen naar 2017 is er met de budgetwijziging nood aan 
6.000.000 EUR leningen. 
Het resultaat op kasbasis wijzigt heel weinig en blijft positief met 39.101 EUR.  

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet 

Eerdere 
beslissingen 

� Vaststelling budget 2016 in zitting OCMW-Raad van 19 november 2015 en goedkeuring in 
zitting Gemeenteraad van 14 december 2015. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Budgetwijziging nr 1, dienstjaar 2016. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad stelt de eerste budgetwijziging 2016 vast. In de meerjarenplanning van het 
investeringsbudget dalen de verbinteniskredieten in de periode 2014-2019 met 2.316.981 tot 
54.414.508 EUR. In 2016 worden voor 6.680.549 desinvesteringen verschoven naar 2017. 
In de exploitatiedienst blijft de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd op 12.420.119 EUR. Het 
resultaat op kasbasis bedraagt 39.101 EUR en de autofinancieringsmarge verbetert van 1.474 
naar 275.375 EUR. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Vaststelling OCMW-meerjarenplan 2014-2019. 

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

1 De strategische nota 
 
Onderstaande opgave geeft de 10 beleidsdoelstellingen samen met het aantal actieplannen en 
acties waarmee deze in de budgetten geconcretiseerd zijn. 
 

 Aantal 
actieplannen 

Aantal 
acties 

1. Een stad die luistert en dialogeert 
2. Een stad die verjongt en vergroent 
3. Een stad die onderneemt en deelt 
4. Een stad die veilig en proper is 
5. Een stad die betaalbaar is 
6. Een stad die houdt van de kinderen en 

alle opa’s en oma’s 
7. Een stad die beweegt, durft en verandert 
8. Een stad die verenigt en bindt 
9. Een stad met veel goesting en ambiance 
10. Een stadsbestuur dat transparant en 

sober is. 

2 
1 
5 
1 
1 
5 
- 
2 
2 
7 

  9 
  2 
 37 
  3 
 16 
 30 
- 
  6 
  9 
 29 

 26 141 

 
 
2. Het financieel doelstellingenplan 
 
Het financieel doelstellingenplan biedt voor de prioritaire doelstellingen en voor het overig beleid 
opgave van de financiële stromen inzake exploitatie, investeringen en andere. Hierbij de jaarlijkse 
samenvattingen: 
 
PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN: 
 

  
exploitatie investeringen andere 

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten 

2014 3.282.177 1.803.352 5.648.158 2.279.517     

2015 3.535.125 1.860.021 6.308.020 1.225.343     

2016 4.109.890 2.118.265 11.091.479 1.677.612     

2017 4.516.366 2.398.636 12.047.539 6.583.798     

2018 4.604.355 2.421.075 13.440.000 2.300.165     

2019 4.625.200 2.430.733 1.805.770 1.433.471   

 
 
OVERIG BELEID: 
 

  
exploitatie investeringen andere 

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten 

2014 52.271.988 55.366.357 721.462 887.430 1.312.787 4.722.228 

2015 53.176.172 56.651.141 554.403 630.159 1.596.222 3.535.709 

2016 55.152.556 58.904.010 1.051.678 3.523.410 1.722.034 6.000.000 

2017 56.237.715 59.935.045 1.024.000 4.616.209 2.132.956 4.000.000 

2018 57.415.183 60.986.615 380.000 372.494 2.046.874 10.200.000 

2019 57.537.076 62.047.257 342.000 1.009.494 2.545.828 0 



 
PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN + OVERIG BELEID: 
 

  
exploitatie investeringen andere 

uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten 

2014 55.554.165 57.169.708 6.369.619 3.166.947 1.312.787 4.722.228 

2015 56.711.296 58.511.162 6.862.422 1.855.502 1.596.222 3.535.709 

2016 59.262.445 61.022.275 12.143.157 5.201.022 1.722.034 6.000.000 

2017 60.754.082 62.333.681 13.071.539 11.200.007 2.132.956 4.000.000 

2018 62.019.539 63.407.690 13.820.000 2.672.659 2.046.874 10.200.000 

2019 62.162.276 64.477.990 2.147.770 2.442.965 2.545.828 0 

 
Er is voorzien dat tijdens de planningsperiode leningen opgenomen worden voor een totaal bedrag 
van 28.200.000,00 EUR  Tijdens deze periode verhogen de financiële schulden einde boekjaar van 
22.291.885 naar 39.135.185 EUR. 
 
Overeenkomstig de staat van het financieel evenwicht is het jaarlijks resultaat op kasbasis voor 
alle jaren positief. Met uitzondering van 2017 en 2018 is de autofinancieringsmarge jaarlijks 
positief en de som van de jaarlijkse autofinancieringsmarges is ook positief, waarmee beantwoord 
is aan de BBC-voorwaarden.  
 
3. Gemeentelijke dotatie en kastekorten: evolutie 2013-2019 
 
De 3% jaarlijkse verhoging zoals opgenomen in het vorig meerjarenplan 2014-2019 wordt 

behouden. 

Het OCMW heeft vanaf 1 januari 2014 de voor- en naschoolse kinderopvang overgenomen van de 

Stad. De hiervoor aanvankelijk geraamde exploitatietekorten worden bijkomend opgenomen in de 

gebudgetteerde Gemeentelijke bijdrage. 

In dit meerjarenplan wordt de gemeentelijke bijdrage jaarlijkse verhoogd met het verschil tussen  

het gemiddeld definitief geraamd tekort van de kinderopvang en de eerdere toekenning, in totaal 

600.000 EUR. Gelet op het beschikbaar overschot geeft het OCMW in dit meerjarenplan ook 

600.000 EUR terug aan de Stad. Hierdoor sluit 2019 nog af met een beschikbaar overschot van 

527.474 EUR. 

Onderstaand schema geeft per jaar het verschil tussen gemeentelijke bijdrage en behoefte aan 

gemeentelijke bijdrage. 

  

BASISTOELAGE  REGULARISATIES  

TOEKENNING  BEHOEFTE SALDO 

TIJDELIJK 
WERK - 

KAPITAAL  

basis  kinder- 
compensa

tie  
kinder - 

verschuivi
ngen 
en 

gedeelt. 
aanwendi

ng 
overschot  

jaarlijks   
+3% 

opvang  
convenan

ten 
opvang 

A B   C  D  E  
A+B+C+D+E 

=F 
G F -  G    

saldo                  2.431.105 

2013  11.107.183         11.107.183 10.942.942  164.241 2.431.105 

Subtotaal periode voor BBC        11.107.183  10.942.942  164.241  * 

2014  11.440.398 280.000   65.000 -65.000  11.720.398 11.180.063 540.335 2.431.105 

2015  11.783.610 270.000 23.000 75.000 -75.000  12.076.610 11.635.388 441.222 2.431.105 

2016  12.137.119 260.000 23.000 85.000 -85.000  12.420.119 12.144.744 275.375 2.431.105 

2017  12.501.233 240.000 108.000  105.000 -105.000 12.849.233 13.165.011 -315.778 2.431.105 

2018  12.876.270 220.000 153.000  125.000 -370.000 13.004.270 13.425.414 -421.144 2.431.105 

2019  13.262.558 200.000 153.000  145.000 100.000 13.860.558 13.853.094 7.464 2.431.105 

Subtotaal periode  BBC       600.000  
-

600.000  
75.931.188  75.403.714  527.474      

TOTALEN PERIODE 2013 -  2019   600.000  
-

600.000  
87.038.371  86.346.656  691.715    

* teruggegeven aan 
Stad 

       

 



4. Het zorgbedrijf in het meerjarenplan. 

Vanaf 2017 start het zorgbedrijf als IVA. De BBC voorziet hiervoor slechts weinig schema’s.  

Per beleidsitem zijn de kassaldi voor het IVA berekend op de bladzijden 62-63. Het IVA wordt 

jaarlijks globaal gesaldeerd lastens de gemeentelijke bijdrage. Samenvattend worden 

onderstaand de geraamde tekorten voor het IVA opgegeven: 

 2017 →          3.563.225 EUR tekort 

 2018 →        3.583.437 EUR tekort 

 2019 →        3.909.257 EUR tekort 

Beoordeling      

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
� Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� 24 oktober 2016: Advies van College Burgemeester & Schepenen 
� 27 oktober 2016: Bespreking in Vast Bureau 

Bijlagen � Meerjarenplan 2014-2019, opgemaakt in oktober 2016 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad stelt het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 vast. 
De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks met 3% verhoogd en daarnaast betaalt de Stad het 
werkelijk kastekort van de overgenomen diensten kinderopvang. Op basis van de definitief 
geraamde tekorten kinderopvang en de voorlopige toekenningen betaalt de Stad in dit 
meerjarenplan aanvullend 600.000 EUR voor de kinderopvang. Het OCMW compenseert deze 
toekenning door meteen eenzelfde bedrag terug te geven op basis van het gecumuleerd 
overschot dat het OCMW eind 2019 zou bekomen. 
De globale gemeentelijke bijdrage voor de periode 2013-2019 wordt vastgelegd op 87.038.371 
EUR. 
Met inbreng van de gemeentelijke bijdrage is het resultaat op kasbasis voor alle jaren positief. 
Met uitzondering van 2017 en 2018 is de autofinancieringsmarge jaarlijks positief en de som van 
de jaarlijkse autofinancieringsmarges is ook positief. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Vaststelling budget 2017.  

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Het OCMW-budget 2017 is identiek aan het corresponderende jaar van het meerjarenplan 2014-
2019. 
 
 
1 De beleidsnota 
 
Overeenkomstig de beschreven doelstellingen, actieplannen en acties zijn de budgetten gesplitst 
in prioritair en overig beleid. Hierbij de budgettotalen (boek blz 28): 
 

 

2017 

Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen    

    Exploitatie 4.516.366 2.398.636 -2.117.730 

    Investeringen 12.047.539 6.583.798 -5.463.741 

    Andere    

Overig beleid    

    Exploitatie 56.237.715 59.935.045 3.697.330 

    Investeringen 1.024.000 4.616.209 3.592.209 

    Andere 2.132.956 4.000.000 1.867.044 

Totalen    

    Exploitatie 60.754.082 62.333.681 1.579.600 

    Investeringen 13.071.539 11.200.007 -1.871.532 

    Andere 2.132.956 4.000.000 1.867.044 
 
Overeenkomstig de staat van financieel evenwicht bedraagt het resultaat op kasbasis 1.614.213 
en is de autofinancieringsmarge gelijk aan -315.778 (boek- blz 29). 
 
 
2. Gemeenteljike dotatie en kastekort. 
 
De gemeentelijke basisbijdrage neemt met 3% toe, de Stad betaalt 345.000 EUR voor 
kinderopvang en biedt 108.000 EUR compensatie voor convenanten. 
 
Vanuit het per 31/12/2019 geraamd cumulatief OCMW-overschot doet het OCMW een 
terugbetaling van 105.000 EUR. Aldus bedraagt de gemeentelijke netto-bijdrage 12.849.233 EUR. 
 
 
3. De financiële nota 
 
Deze nota omvat het exploitatiebudget en de investeringsenveloppes. 
Het exploitatiebudget is opgemaakt per kosten- en opbrengstenrubriek en is getotaliseerd per 
beleidsdomein (blz 31). 

  Uitgaven Ontvangsten Saldo 

ALGEMENE FINANCIERING 1.753.687 17.038.623 15.284.937 

BEDRIJFSVOERING 6.723.348 1.076.401 -5.646.947 

DIENSTVERLENING 52.277.047 44.218.657 -8.058.390 

Totalen 60.754.082 62.333.681 1.579.600 

 
Het investeringsbudget is samengesteld uit investeringsenveloppes en is eveneens getotaliseerd 
per beleidsdomein (blz 32-52). Hierbij de transactiekredieten per beleidsdomein: 
 
 



  Uitgaven Ontvangsten Saldo 

ALGEMENE FINANCIERING 2.255.000 9.855.513 7.600.513 

BEDRIJFSVOERING 2.470.500 0 -2.470.500 

DIENSTVERLENING 8.346.039 1.344.494 -7.001.545 

Totalen 13.071.539 11.200.007 -1.871.532 

 
De ontvangsten omvatten 2.583.798 EUR investeringssubsidies, verkopingen voor een totaal van 
8.346.715 EUR, de gebruikstoelage voor De Weister van 237.578 en tenslotte 21.916 voorziene 
ontvangsten met betrekking tot eerdere vastgelegde provinciale subsidie. 
De splitsing tussen de budgettaire entiteiten ‘OCMW’ en ‘ZORG’ is met de voorziene BBC-schema’s 
eveneens opgenomen op de blz 31 en 52, evenwel zonder verrekening van omslagkosten. 
Voor het aandeel ‘zorg’ met omslagkosten wordt verwezen naar blz 55: Het gebudgetteerd tekort 
‘zorg’ bedraagt 3.563.225 EUR. 

Beoordeling      

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
� Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� 24 oktober 2016: Advies van College Burgemeester & Schepenen 
� 27 oktober 2016: Bespreking in Vast Bureau 

Bijlagen � Budget 2017 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad stelt het OCMW-budget 2017 vast. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 12.849.233 
EUR.  
 
Met inbreng van de gemeentelijke bijdrage bedraagt het resultaat op kasbasis 1.614.213 EUR en 
is de autofinancieringsmarge gelijk aan -315.778.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 6 

Onderwerp Voorstel tot afboeking oninbare dossiers. 

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

De financiële dienst heeft een lijst samengesteld met oninvorderbare dossiers. Deze lijst bevat:  
 

- Terugvordering sociale dienst: leefloon € 7.261,04 
- Terugvordering leefloon op onderhoudsplichtigen € 8.450.01 
- Terugvorderingen sociale dienst: huurwaarborgen  € 21.542.84 
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 6.855,45 
- Diverse facturen  € 16.049,90 

    € 60.159,24  
  

De financieel beheerder ziet hierin geen financieel verantwoorde uitvoeringsmogelijkheden. Per 
item is er een beperkte omschrijving met de reden van oninbaarheid. De financieel beheerder 
vraagt deze vorderingen als oninvorderbaar te mogen afboeken. 
 
Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2016 vermits in de jaarrekening 2015 
als waardevermindering op vorderingen een bedrag van € 378.536,00 geboekt is. 

Beoordeling  

Financiële 
toetsing 

Budget Ok.  

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

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

2006 →  162.996,81 EUR 
2007 →  107.933,81 EUR 
2008 →    74.567,96 EUR 
2009 →    81.322,05 EUR 
2010 →  115.712,42 EUR 
2011 → 111.168,85  EUR 
2012 → 199.549,13 EUR 
2013 → 136.462,75 EUR 
2014 →   122.948,80 EUR 
2015 → 173.926,66 EUR 
2016 → 55.606,50 EUR  

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Naamlijst oninbare terugvorderingen sociale dienst en oninvorderbare facturen. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijst ‘oninvorderbare vorderingen’ voor een totaal 
bedrag van 60.159,24 EUR. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 7 

Onderwerp Vereniging Infohos: buitengewone algemene vergadering. Bepalen mandaat.   

Indiener An Spriet Dienst Waarnemend secretaris. 

 
 
 

Doelstelling Standpuntbepaling over wijze van vereffening vereniging Infohos 

Feitelijke 
aanleiding 

De vereniging Infohos bereikte op 24 oktober 2016 de maximumduur van 30 jaar. 
Infohos besliste in 2012 om de vereniging te verlengen, maar volgde niet de juiste procedure, 
waardoor de vereniging na verloop van 30 jaar overeenkomstig het OCMW-decreet, van 
rechtswege ontbonden wordt. 
 
Intussen zijn de activiteiten van Infohos reeds een tijdje overgeheveld naar de bvba Infohos 
Services, zodat de activiteiten en dienstverlening van Infohos verzekerd blijven. 
Het OCMW neemt van Infohos Services 2 programma’s af: de loonsoftware en het programma 
economaat. 
 
Op 25 november 2016 is een buitengewone algemene vergadering gepland, waarin ondermeer 
moet beslist worden over de wijze van vereffening. 
Daarbij worden twee voorstellen gedaan: 

Ofwel aanstellen van een college van vereffenaars met vertegenwoordigers van de 
deelgenoten. 
Ofwel aanstellen van één professionele vereffenaar. 

Beoordeling Het OCMW dient standpunt te bepalen over de wijze van vereffening en daarvoor mandaat te 
geven aan de raadsleden afgevaardigd in de algemene vergadering. 
 
Omwille van de persoonlijke risico’s verbonden aan het mandaat van vereffenaar, gaat de 
voorkeur uit naar het aanstellen van een professionele vereffenaar, mits regelmatige en 
transparante rapportering aan de deelgenoten. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet, art. 232 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Uitnodiging buitengewone algemene vergadering vereniging Infohos 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad beslist om op de buitengewone algemene vergadering van de vereniging Infohos dd. 25 
november 2016, meer bepaald inzake agendapunt 2, volgend standpunt in te nemen: 

- Aanstelling van een professionele vereffenaar en geen college van vereffenaars. 
- De vereffenaar dient regelmatig en transparant te rapporteren aan de 

deelgenoten 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 8 

Onderwerp Externe begeleiding bij onderzoek naar BTW-verplichtingen in de cafetaria van het OCMW.  

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Uitwerken van BTW-procedures die conform zijn met de geldende regelgeving. 

Feitelijke 
aanleiding 

BTW-beslissing ET.130.298 van 12 september 2016. 
Deze beslissing heeft betrekking op belastingsplichtigen die bepaalde door art 44 van het BTW-
wetboek beoogde vrijgestelde activiteiten verrichten en in dat kader tevens een drank- en 
eetgelegenheid uitbaten. 
 
BTW-beslissing ET.130.608 van 23 september 2016. 
Deze beslissing voorziet een administratieve tolerantie met betrekking tot de exploitatie van een 
drank- of eetgelegenheid die voor iedereen toegankelijk is door een lokaal dienstencentrum. 

Beoordeling We hebben de BTW-beslissing van 23 september volledig geanalyseerd in functie van onze 
dienstencentrumwerking. Concreet stelt deze beslissing dat een dienstencentrum voor bar en 
geleverde maaltijden BTW-plichtig is zodra de jaaromzet van bar en maaltijden per entiteit hoger 
is dan 80.000 EUR. Deze BTW-plicht zou niet gelden als de toegang tot het dienstencentrum 
beperkt is tot een specifieke doelgroep. 
Twee van  onze dienstencentra overschrijden de gestelde omzetgrens van 80.000 EUR namelijk de 
Zonnewijzer en de Zevenkamer. We weten niet hoe de BTW-administratie zal omgaan met het 
begrip doelgroep.  
Vermits de BTW-verplichting ingaat vanaf 1 januari 2017 willen we ons hierop voorbereiden door 
het dossier voor te leggen aan de BTW-administratie. 
Gelet op de specificiteit van de BTW-regelgeving en onze beperkte ervaring in deze, stellen we 
voor beroep te doen op een BTW-adviesbureau. We hebben vrijblijvend  prijs gevraagd bij 3 
firma’s die BTW-ervaring hebben in OCMW-materies. Onderstaand vindt u de firma’s en de 
uurtarieven: 
 - VAT Square : 140 EUR/uur 
 - BDO: 145 EUR/uur 
 - PricewaterhouseCoopers: 200 EUR/uur 
 
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de laagste bieder VAT Square die tevens door 
een Centrum-OCMW wordt aanbevolen. 
Bij gunning zou de financiële dienst het dossier voorbereiden zodat gestructureerd kan gewerkt 
worden. Bij positieve samenwerking met VAT Square is het wenselijk om volgende BTW-
problemen ook voor te leggen: 
 - Noodzakelijke BTW-formaliteiten bij exploitatie van het sociaal restaurant 
 - BTW-toepassing bij doorrekening van lonen. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

� BTW-beslissingen van 12 en 23 september 2016 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  



Voorstel van 
beslissing 

De Raad beslist om extern BTW-advies in te winnen voor de dienstencentra, het sociaal restaurant 
en de doorrekening van loonlasten. 
Overeenkomstig de 3 voorgelegde prijzen wordt beslist om de opdracht te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder, zijnde VAT Square Brussel, tegen het uurtarief van 140 EUR 
excl. BTW. 

  

 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Dienstverlening en cafetaria in ouderen- en thuiszorgvoorzieningen. Voorstel tot goedkeuring 
prijzen 2017.  

Indiener Bart Denys Dienst Wijkteams en dienstencentra 

 
 
 

Doelstelling Plan Nieuw Kortrijk:  
- Een stad die onderneemt en deelt: armoedebestrijding; betaalbare dienstverlening. 
- Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s: ondersteuning thuiswonende 

ouderen en bewoners wzc, zorg en ondersteuning tegen een redelijke prijs. 

Feitelijke 
aanleiding 

Elk jaar evalueren de wijkteams (LDC), thuiszorg, DVC en woonzorgcentra de prijzen van zowel 

de dienstverlening als de cafetaria. 

Beoordeling 
 

Vorig jaar werden de prijzen grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Vermits er nog onduidelijkheid 
is over de invoering van BTW voor lokale dienstencentra (en eventueel gebruik van de witte 
kassa) stellen we voor om de beslissing van oktober vorig jaar te behouden en te verlengen voor 
het kalenderjaar 2017. 
 
Dit betekent dan concreet het volgende: 
 

 DIENSTVERLENING voor thuiswonenden (ambulant) 
 
Sinds 2010 hanteren we een meerprijzensysteem. De klant betaalt volgens de categorie 
waaronder hij ressorteert. Op basis van een beperkt sociaal onderzoek gaan we na of de klant in 
aanmerking komt voor het voorkeur-, sociaal- of standaardtarief.  
Voor 2017 stellen we voor om alle klanten die nu al ingeschaald zijn verder in aanmerking te laten 
komen in de schaal waarin ze nu vallen. Nieuwe klanten moeten wel verder de nodige bewijzen 
aanleveren (klevertje mutualiteit en bewijs huur/KI of akkoord sociale dienst). Bij bestaande 
klanten zullen we geregeld een steekproef organiseren of bij vermoedens dat de inkomens- of 
woonsituatie opmerkelijk gewijzigd is toch de nodige actuele bewijzen opvragen.    
Naast de sociale tewerkstelling en eigen personeel bieden we een deel van onze dienstverlening 
aan via gediplomeerde freelance medewerkers. Zij werken op zelfstandige basis en worden per 
prestatie vergoed. Voor 2017 voorzien we dus geen verhoging in hun vergoeding.  

Soort Voorkeurtarief Sociaal 
tarief 

Standaardtari
ef 

Vergoedi
ng  

freelanc
e 

 2015 2016
= 

2017 

2015= 
2016= 
2017 

2015 2016
= 

2017 

 

Maaltijden 3 1 5,50 7 7  

Maaltijden aan 
huis 

3 1 5,50 7 7  

Pedicure: basis 
30 minuten 

3 1 9 15 15,50 10 

Gezichtsverzorg
ing 

6 1 12,5 18 18,50 11,50 

Epileren (3 
zones) 

3 1 5 8 9 7 

Douche/bad 0 0 0 4 4  

Wasmachine 
met bediening 

1 1 2 8 8,50  

Wasmachine 
zonder 

bediening 

1 1 2 7 7,50  

Droogkast met 
bediening 

0,50 0,50 1 3,50 4  

Droogkast 
zonder 

bediening 

0,50 0,50 1 3 3,50  

Kapsalon: 
watergolf, 

6 1 13 17 17,50 11 



brushing, plix 

Kapsalon: enkel 
knippen 

4 1 9 11 12 10 

Voedingsadvies: 
1e gesprek 

10 1 16 19 19 10 

Voedingsadvies: 
opvolgingsgespr

ek 

6 1 10 13 13 10 

Relaxatiebad De 
Weister 

2 1 4 7 7  

Manicure: 
knippen, vijlen 

nagels 

1 1 3 6 6 5 

Manicure: 
lakken nagels 

1 1 2 3 3 2 

Personenalarmt
oestel: bedrag 

per maand 

6 1 10 15 15  

 
1. CAFETARIA 
 
1.1. Drankprijzen centra in de binnenstad 

1.2.  
Met de integratie van LDC de Zonnewijzer en het Achturenhuis naar één wijkcentrum-wijkteam 
werd vanaf 1 april 2015 een eigen alcoholbeleid, prijszetting cafetaria en betaalbaarheid 
activiteiten gevoerd. De integratie van bezoekers van het Achturenhuis naar de Zonnewijzer is 
heel goed verlopen. Het alcoholbeleid, waaronder geen alcohol voor 12 uur en aangepaste 
drankprijzen zijn twee belangrijke elementen die er mee voor gezorgd hebben dat we een goede 
overgang verwezenlijkten. 
 
Vermits in realiteit het doelpubliek van onze centra in de binnenstad financieel veel zwakker is 
dan in de rand stelden we voor om vanaf 2016 de cafetariaprijzen voor de centra actief in de 
binnenstad en die niet verbonden zijn met een wzc onderling te harmoniseren, maar wel met een 
lagere prijs dan in de rand. De klemtoon ligt op een lage prijs voor de meest gezonde, niet-
alcoholische, dranken. Dit wordt als heel positief geëvalueerd waardoor we dit in 2017 willen 
continuëren. 
 
Prijslijst cafetaria wijkcentra (Centrum-)de Zonnewijzer,( Noord-)Overleie, (Zuid-)Lange Munte en 
Drie Hofsteden: 

• Water (plat, spuit) bieden we gratis in grote flessen aan (zelfbediening); 
• Verse soep gemaakt in kader van empowerment door vrijwilligers wordt gratis 

aangeboden (2 koppen per dagdeel); 
• Gezonde verse fruitsappen en alternatieve niet-alcoholische cocktails bieden we aan 0,50 

euro aan. 
• Frisdranken kosten 0,80 euro. 
• Alcohol is veel duurder (gelijk met de rand). 
 

Soort Prijs 
Water (plat, spuit)  Gratis 
Frisdranken: Cola, limonade (regular; zero); tonic, 
agrum, ice-tea, fruitsap 

0,80 

Pils (NA) 1,30 

Bellegems Bruin 1,40 

Export 1,40 

Hommel 1,80 

Palm 1,30 

Leffe, Duvel, Omer, Westmalle 2,70 

Glas Wijn 2 

Fles wijn 10 

Martini 1,90 

Porto 2,20 

Verse soep Gratis 
Koffie/thee 0,50 

Soep Royco 0,50 

Chocomelk 0,50 

Snacks: chocolade, chips 0,50 

Snacks: croque mr, pannenkoek, ijsje 1 

 
 
1.3. Drankprijzen centra in de rand 

 
Om niet-alcoholische alternatieve aperitieven te promoten blijven we een heel lage prijs hanteren. 



Soort 2011 2012, ’13, ’14, ‘15 2016 
2017 

Warme dranken 

Koffie/thee 1 1 1 
Soep 1 1 1 
Chocomelk 1 1 1 

Frisdranken 
Ice Tea (25 cl) 1,25 1,25 1,30 

Ice Tea (30 cl) 1,40 1,40 1,50 
Water, cola, limo (25cl) 
(regular, zero), tonic, agrum 

1,10 1,20 1,30 

Aperitief (alcoholisch) 
Martini 1,70 1,80 1,90 
Porto 2 2,10 2,20 

Sherry 2 2,10 2,20 
Wijn (glas) 1,60 1,80 2 
Wijn (kleine fles) 3,20 3,60 4 
Wijn (fles) 8,30 9 10 

Aperitief (niet-alcoholische 
alternatieven) bv. alcoholvrije rode/witte wijn, pastis, mojito, … 

0,50 

Bier 
Pils 1,10 1,20 1,30 
Pils NA 1,10 1,20 1,30 
Export – Bockor Blauw 1,25 1,30 1,40 
Wit bier, Geuze, Rodenbach, 
Bellegems bruin 

1,25 1,30 1,40 

Palm (25cl) 1,40 1,20 1,30 

Kriek, Hommelbier 1,70 1,70 1,80 
Framboise, Pale Ale, Carlsberg 2,10 2,10 2,20 
Hoegaarden Grand Cru, Leffe 
(blond/bruin), Westmalle 
Dubbel (Trappist) 

2,10 2,50 2,70 

Westmalle Triple, Duvel, Omer 2,30 2,50 2,70 
Brasserie Le Fort 2,70 

 
 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad februari 2015: Tijdelijke beslissingen i.f.v. opstart wijkteam Kortrijk Centrum. 
� Raad oktober 2015: prijzen 2016 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad keurt de prijzen van de dienstverlening en cafetaria in thuiszorg en 
woonzorgvoorzieningen voor 2017 goed. Deze prijzen zijn dezelfde als in 2016 gehanteerd. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Invoeren van een starterspremie en jaarpremie voor kinderbegeleiders die gezinsopvang 
organiseren en aangesloten zijn bij de dienst voor onthaalouders. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Kinderopvang 

 
 
 

Doelstelling Stimuleren van kinderopvanginitiatieven in Kortrijk en aansluiting bij de dienst voor onthaalouders 

Feitelijke 
aanleiding 

Kortrijk kent een grote vraag naar kinderopvang voor kinderen tussen 0-3 jaar. Er is een 
spanningsveld tussen de vraag en het aanbod. Het is Kind en Gezin die aangeeft wanneer er extra 
gesubsidieerde kindplaatsen in een stad en gemeente kunnen aangevraagd worden. De enige 
alternatieven om plaatsen te voorzien liggen bij de initiatiefnemers van zelfstandige groepsopvang 
en diegenen die van start willen gaan als kinderbegeleider vanuit gezinsopvang. We willen hier 
maximaal op inzetten. Voor de zelfstandige groepsopvanginitiatieven bestaat er vanuit stad 
Kortrijk een starterspremie, een aantal andere diensten voor onthaalouders kennen een eigen 
premiestelsel voor hun aangesloten kinderbegeleiders. De voorziene premie vanuit Kind en Gezin 
verviel in april 2014 met de invoering van het nieuwe decreet.  

Beoordeling 
 

Stad Kortrijk kent een premie toe aan starters van zelfstandige groepsinitiatieven. Deze bedraagt 
€ 400,00 euro per bijkomende opvangplaats, € 2500 indien de opvang wordt aangeboden binnen 
een blinde vlek en begeleiding ter waarde van max. € 1500. Dit initiatief kwam totstand als 
stimulans om de druk op kinderopvangplaatsen te verlagen. We merken dat er sindsdien 3 
groepsopvanginitiatieven van start gingen, goed voor 48 kindplaatsen. Door deze toelage wordt 
tegemoet gekomen aan financiële drempels. Er bestaat geen gelijksoortige regeling voor starters 
van gezinsopvanginitiatieven.  
 
Tot april 2014 kende Kind en Gezin een starterspremie toe aan kinderbegeleiders die van start 
gingen met gezinsopvang. Deze premie bedroeg toen € 430,00. Door de invoering van het nieuwe 
decreet verviel deze tussenkomst. Het OCMW treedt op als dienst voor onthaalouders. Momenteel 
wordt er op 29 locaties gezinsopvang aangeboden, goed voor 133 kindplaatsen.  
 
Naast het OCMW zijn er nog een aantal diensten die kinderbegeleiders in de gezinsopvang 
begeleiden, ook in onze regio. Een aantal van hen ontwikkelden een eigen tussenkomstenbeleid.  
Potentiële kandidaten vergelijken de voordelen vooraleer zich aan te sluiten bij een organisatie.  
 
We zouden, naar analogie met de starters in groepsopvang, rekening houdend met het wegvallen 
van de premie vanuit Kind en Gezin, en rekening houdend met de initiatieven van overige spelers, 
een starterspremie willen invoeren. Door deze invoering blijft onze dienst, die de grootste speler 
is in Kortrijk, een aantrekkelijke dienst om zich bij aan te sluiten. Het toekennen van een 
éénmalige tussenkomst van € 500,00 steunt kinderbegeleiders om zich te installeren. Kind en 
Gezin legt diverse voorwaarden op inzake accomodatie, veiligheidsmaatregelen en het 
pedagogische luik. Om ervoor te zorgen dat de doelstelling gewaarborgd blijft, koppelen we dit 
aan het behouden van hun statuut en aansluiting bij de dienst voor een minimale periode van 6 
maanden, na deze periode uitbetaalbaar. Dit cf. de modaliteiten van Kind en Gezin.  
Met de invoering van deze regeling vervalt de ten laste name van de kosten van de 
starterscursus. Op heden wordt het cursusgeld terugbetaald, een bedrag van gemiddeld € 30,00.  
We stellen voor om de kinderbegeleiders die zich aansloten na april 2014 de premie toe te 
kennen, gezien zij tussen de regelingen vielen. In totaal gaat het over 3 personen.  
 
Kinderbegeleiders doen inspanningen om hun pedagogisch materiaal aan te passen en te 
hernieuwen. Door frequent gebruik is er een hoge slijtage. Als dienst controleren we de 
aanwezigheid van voldoende speelgoed, en willen we het belang ervan onderstrepen. Het 
aanbieden van een jaarlijkse tussenkomst van € 100,00 op het einde van het werkjaar 
uitbetaalbaar betekent een grote stimulans. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 

reglementen 

 

Eerdere  



beslissingen 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord met het invoeren van een starterspremie van € 500,00 voor de 
kinderbegeleiders die van start gaan met gezinsopvang en zich aansluiten bij de dienst voor 
onthaalouders van het OCMW, voor een minimale periode van 6 maanden, na deze periode 
uitbetaalbaar en dit met ingang vanaf 01/11/2016. 
 
De Raad gaat akkoord met het verlenen van de starterspremie aan de 3 kinderbegeleiders die 
tussen april 2014 en invoering van het systeem van start gingen.   
 
De Raad gaat akkoord met het invoeren van een jaarlijkse premie van € 100,00 voor de 
kinderbegeleiders die voorzien in gezinsopvang en aangesloten zijn bij de dienst voor 
onthaalouders van het OCMW, met ingang vanaf 01/01/2017. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 11 

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met VZW groep UBUNTU. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Kris Vermael Dienst Woonzorgcentra 

 
 
 

Doelstelling Wijziging van de actuele overeenkomst tussen VZW groep Ubuntu voor de 5 gasten van VZW 
groep Ubuntu die verblijven in het WZC Biezenheem. 

Feitelijke 
aanleiding 

Sedert 2010 huurt Ubuntu een aparte leefgroep, bestaande uit van 5 kamers en één zithoek. 
Huurprijs 3000 euro per maand . Ubuntu staat in voor de toewijzing van gasten en de 
medewerkers van Ubuntu staan in voor de zorg en dagbegeleiding van de 5 gasten die ook 
dagelijks aansluiten bij de ateliers buitenshuis. ’S Nachts beantwoorden wij een uitzonderlijke 
oproep. Voor het ontbijt en het avondmaal verstrekken wij de voeding voor een kostprijs van 250 
euro per maand. Indien één van de gasten, tijdens het weekend of op feestdagen, het 
middagmaal wil gebruiken dan sluit die aan bij het dienstencentrum en betaalt daar het gewone 
tarief. Deze samenwerking verloopt altijd al zeer goed. 

Beoordeling VZW groep Ubuntu heeft nu de vraag gesteld of er 2 oudere van hun gasten, die niet veel meer 
meewerken in het atelier, of die mensen ook tijdens de dag, gedurende 8 halve dagen per week 
in het woonzorgcentrum kunnen verblijven en er aansluiten bij de bewoners in de leefgroep. 
Om deze bijkomende belasting op het zorgteam te ondervangen is een permanentie van de 
ondersteuning in de leefgroep noodzakelijk. Daartoe is een halftijdse logistiek medewerker 
bijkomend nodig ( kost  20 000 euro per jaar) aangevuld met een student die instaat voor de 
permanentie in weekends. (kost 7000 euro per jaar). D.w.z. 27 000 euro per jaar bijkomende 
kost (2 250 euro per maand.) 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat in op de vraag mits een aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst ( zie 
bijlage ) voor de uitbereiding van het dienstenaanbod indien VZW groep Ubuntu de kostprijs van 
de bijkomende logistieke ondersteuning op zich neemt 2250 euro maandforfait. ( 32,5 euro per 
halve dag) 
 
Integratie van een indexatie in de overeenkomst,  die was voorheen niet in de overeenkomst 
voorzien. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Raamcontract levering van incontinentiemateriaal aan de woonzorgcentra. Voorstel tot gunning.  

Indiener Sabien Maes Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract via opdrachtencentrale voor de levering van 
incontinentiemateriaal aan de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk, Zwevegem en Menen met een 
looptijd van 60 maanden. 

Feitelijke 
aanleiding 

Omdat dit raamcontract niet alleen budgettair, maar ook voor de verpleegafdeling en de 
bewoners, een heel belangrijk dossier is willen graag zelf de gunningscriteria bepalen, het 
aangeboden materiaal op onze eigen afdelingen uittesten en evalueren. Daarom besliste de Raad 
in zitting van 23 april 2015 om niet in te stappen in het nieuwe contract via Sak maar zelf 
opnieuw een bestek op te maken . De Raad gaf opdracht aan de dienst Facility om zelf een nieuw 
bestek op te maken waarmee OCMW Kortrijk optreedt als opdrachtencentrale en de leden van 
W13 de kans geeft mee in te stappen.  
Het bestek werd in samenspraak met de geïnteresseerde leden van W13, namelijk OCMW 
Zwevegem en OCMW Menen, opgesteld, voorgelegd aan raadsman Bart De Becker en aangepast 
met zijn bemerkingen. 
Beide Besturen gaven een mandaat aan OCMW Kortrijk om op te treden als opdrachtcentrale in 
deze opdracht.  

Beoordeling 
 

In het kader van deze opdracht werd op 21 april 2016 het bestek met nr. 20160607/RL/OO-OC 
opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 179.061,01 exclusief BTW of € 192.477,41 
inclusief BTW per jaar waarvan €99.462,81 incl. BTW per jaar voor OCMW Kortrijk. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 april 2016 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open 
offerteaanvraag. 
De aankondiging van opdracht 2016-512605 werd gepubliceerd op 25 april 2016 op nationaal 
niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 7 juni 2016 om 09.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 2 februari 2017. 
 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
� SCA HYGIENE PRODUCTS SA, Rue De La Papeterie 2 te 4801 Stembert (€ 187.289,01 excl. 

BTW of € 199.198,09 incl. BTW); 
� Ontex, Genthof 5 te 9255 Buggenhout (€ 173.123,14 excl. BTW of € 184.155,11 incl. BTW); 
� Wm Supplies (B) bvba, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne (€ 171.233,79 excl. BTW of 

€ 182.312,31 incl. BTW); 
 
Op 20 oktober 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 regelmatige (rekening houdend met de 
gunningscriteria) bieder, zijnde Ontex, Genthof 5 te 9255 Buggenhout, tegen de eenheidsprijzen 
vermeld in de offerte van deze inschrijver. De kostprijs per jaar voor OCMW Kortrijk wordt hierbij 
geraamd op €96.890,47 excl. of € 102.707,79 incl. BTW 
OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem en OCMW Menen bij de 
gunning van de opdracht. 

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, en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de 
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure 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 

� Raad van 22 augustus 2013: goedkeuring toetreding groepsaankoop via Sak vzw voor 
raamcontract incontinentiemateriaal van 28/02/2014 tot 28/02/2016. 

� Raad van 23 april 2015: verlenging van het huidige contract aan de huidige condities bij de 
firma Ontex voor de periode van 1 jaar: van 28/02/2016 tot 28/02/2017 en opdracht aan de 
dienst Facility om zelf een nieuw bestek op te maken waarmee zij optreedt als 
opdrachtencentrale en andere besturen de kans geeft mee in te stappen. 

� Raad van 21 april 2016 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze dossier raamcontract 
via opdrachtencentrale voor de levering van incontinentiemateriaal aan woonzorgcentra 
OCMW Kortrijk, OCMW Zwevegem en OCMW Menen met een looptijd van 60 maanden. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Bestek 
� Publicatie op nationaal en Europees niveau 
� PV van opening 
� 3 offertes 
� Verslag kwalitatieve selectie 
� PV tafeltest van 10/10/2016 
� PV tests op de afdelingen van 19/10/2016 
� Verslag van nazicht 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 oktober 2016, 
opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW Kortrijk voor de levering van 
incontinentiemateriaal aan woonzorgcentra” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Ontex, Genthof 5 te 9255 
Buggenhout, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 3 kalenderdagen. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20160607/RL/OO-OC. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 13 

Onderwerp Raamcontract levering van klein niet-elektrisch keukenmateriaal. Voorstel tot gunning. 

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract leveren klein niet-elektrisch keukenmateriaal voor de periode 
1/1/2017 tot 31/12/2020. 

Feitelijke 
aanleiding 

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

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “Raamcontract leveren klein niet elektrisch keukenmateriaal” werd 
op 6 juli 2016 een bestek met nr. 20160914/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.290,30 exclusief BTW of € 18.501,26 
inclusief 21% 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. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 7 juli 2016 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
� HOREBEL NV, Begoniastraat 20 te 9810 Nazareth; 
� Frans Demuynck nv, Tuileboomstraat 17 te 8880 Sint-Eloois-Winkel; 
� Goldman, Kortrijksestraat 53 te 8770 Ingelmunster; 
� Dupont Kookboetiek, 't Hoge 98 te 8500 Kortrijk. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 14 september 2016 om 09.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 12 mei 2017. 
 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
Frans Demuynck nv, Tuileboomstraat 17 te 8880 Sint-Eloois-Winkel (€ 11.606,16 exclusief BTW 
of € 14.043,45 inclusief 21% BTW); 
Goldman, Kortrijksestraat 53 te 8770 Ingelmunster (€ 11.747,15 exclusief BTW of € 14.214,05 
inclusief 21% BTW); 
 
Op 26 oktober 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 (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, 
zijnde Goldman, Kortrijksestraat 53 te 8770 Ingelmunster, tegen de eenheidsprijzen vermeld in 
de offerte van deze inschrijver. 

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 

� Raad van 7 juli 2016 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Besluitvormings-
proces 

 



Bijlagen 
 

� 2 offertes 
� Verslag beoordeling gunningscriteria 
� Verslag van nazicht van de offertes. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 oktober 2016, 
opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “Raamcontract leveren klein niet elektrisch keukenmateriaal” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde 
Goldman, Kortrijksestraat 53 te 8770 Ingelmunster, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 
offerte van deze inschrijver. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20160914/RL/OPZB van 6 juli 2016. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 14 

Onderwerp Verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Voorstel tot gunning. 

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning 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. 20161011/RL/OO opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 169.644,31 incl. taksen 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
 
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 open 
offerteaanvraag. 
De aankondiging van opdracht 2016/S 167-301262 werd gepubliceerd op 31 augustus 2016 in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2016-525717 werd gepubliceerd op 26 augustus 2016 op nationaal 
niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 11 oktober 2016 om 09.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 8 juni 2017. 
 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
� AXA, Vorstlaan 25 te 1170 BRUSSEL € 188.918,94 inclusief taksen; 
� Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT € 184.087,78 inclusief taksen 
� Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel € 223.197,32 inclusief taksen; 
 
Op 26 oktober 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 regelmatige (rekening houdend met de 
gunningscriteria) bieder, zijnde Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 184.087,78 inclusief taksen. 

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 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 

� Raad van 8 augustus 2016, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Publicatie op nationaal en Europees niveau 



 � Proces-verbaal van opening 
� 3 offertes 
� Proces-verbaal van beoordeling gunningscriteria 
� Verslag van nazicht van de offertes 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 oktober 2016, 
opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “verzekering arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid” wordt gegund aan 
de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, 
zijnde Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 184.087,78 inclusief taksen. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20161011/RL/OO van 8 augustus 2016. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 15 

Onderwerp Raamcontract levering vleeswaren. 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 30 april 2017 verloopt het huidig raamcontract voor leveren vleeswaren en dient een nieuwe 
prijsvraag georganiseerd te worden. Na evaluatie van het huidig contract vinden we het 
opportuun de opdracht terug op te splitsen in percelen. Bij gunning in 1 perceel worden de delen 
gevogelte en charcuterie ingekocht door de leverancier vers vlees en verder verdeeld. We denken 
dat een opsplitsing in aparte percelen namelijk vers vlees, gevogelte en charcuterie, de kwaliteit 
van de aangeboden vleeswaren zal bevorderen. Het nadeel is wel dat er 3 drops zijn i.p.v. 1. 

Beoordeling 
 

We stelden in samenspraak met de geïnteresseerde leden van W13, namelijk OCMW Zwevegem, 

een bestek op. OCMW Zwevegem gaf 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 

Perceel 1 (Verse vleeswaren) 100 

1 Prijs 50 

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

2 smaaktesten op stalen 45 

 Er zullen per perceel stalen opgevraagd worden van een aantal aangeboden producten. 
De leverancier zal deze producten gratis leveren op vraag.  
Er wordt voldoende gevraagd om porties te maken zodat al de beoordelaars kunnen 
proeven en testen. 
De geleverde producten zullen dezelfde kwaliteit hebben als de aangeboden producten in 
de offerte. 
De testen zullen gebeuren onder leiding van ons team koks en door het panel (zie 
verder). 
Het zal een vergelijkende test zijn tussen de producten van de verschillende leveranciers 

2.1 Testen op vers bereid vlees 25 

 De vergelijkende smaaktesten worden uitgevoerd door een panel die onafhankelijk een 
vergelijkende smaaktest doen van de diverse producten. 
Er zullen een aantal 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. Hiervoor zal een lijst van producten toegestuurd worden 
met de datum van levering en de datum van de tests. 
Deze testen worden uitgevoerd op bereid vlees. 
Het geleverde vlees wordt zonder toevoeging afgewerkt en gepresenteerd aan het panel. 
De beoordeling gaat hier over smaak. 

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 Testen op vers vlees 20 

 De vergelijkende testen worden uitgevoerd door een panel die onafhankelijk een 
vergelijkende test doen van de diverse producten. 
 
Er zullen een aantal 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 zal via brief een aantal producten opgevraagd worden en 



de datum van levering en de datum van de tests. 
 
Het gaat hier over de algemene kwaliteit van het product. 
Hier zal vooral vers vlees gevraagd worden. 
Er wordt gekeken naar: 

- juistheid van gewicht en portionering. 
- juistheid van gewicht na bereiding ( vochtverlies). 
- structuur en zichtbare kwaliteit voor en na de bereiding. 

Er wordt per persoon en per product gescoord en dan een gemiddelde gemaakt. 
Er kunnen volgende scores gegeven worden 

- Uitstekend 20 punten 
- zeer goed 16 punten 
- goed 12 punten 
- aanvaardbaar 10 punten 
- minder goed 5 punten 
- onaanvaardbaar 0 punten 

3 leveringsmodaliteiten en catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en 
klachtenbehandeling 

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. 
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 

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 

Kwaliteitscontrole 
We beschikken als firma 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 

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 

Perceel 2 (Gevogelte en kip) 100 

1 Prijs 50 

 Zie Perceel 1 (Verse vleeswaren). 

2 smaaktesten op stalen 45 

 Zie Perceel 1 (Verse vleeswaren). 

2.1 Testen op vers bereid vlees 25 

 Zie Perceel 1 (Verse vleeswaren). 

2.2 Testen op vers vlees 20 

 Zie Perceel 1 (Verse vleeswaren). 

3 leveringsmodaliteiten en catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en 
klachtenbehandeling 

5 

 Zie Perceel 1 (Verse vleeswaren). 

Perceel 3 (charcuterie) 100 

1 Prijs 50 



 Zie Perceel 1 (Verse vleeswaren). 

2 testen van smaak en kwaliteit op stalen 45 

 De vergelijkende smaaktesten worden uitgevoerd door een panel die onafhankelijk een 
vergelijkende smaaktest doen van de diverse producten. 
Er zullen een aantal producten opgevraagd worden uit het 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. 

2.1 Testen op smaak 25 

 De vergelijkende smaaktesten worden uitgevoerd door een panel die onafhankelijk een 
vergelijkende smaaktest doen van de diverse producten. 
Er zullen een aantal producten opgevraagd worden uit het volledige gamma 
Deze dienen identiek te zijn aan de later te leveren producten. Er wordt steeds een 
technische fiche bijgeleverd.Er zal een lijst van producten overgemaakt worden via brief 
met datum van levering en datum van de tests.  
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 Testen op zichtbare kwaliteit 20 

 Hiervoor worden proefproducten opgevraagd. Deze komen voor uit de inventaris en 
dienen identiek te zijn als de later te leveren producten. 
Er worden een aantal producten opgevraagd. 
Door het panel wordt er op de geleverd 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 ( kleur, geur, ... ) 
Samenstelling ( verhouding saus/ vlees, vet/vlees, grote van de stukken, ...) 
Consistentie 
Er kunnen volgende scores gegeven worden 

- Uitstekend 20 punten 
- zeer goed 16 punten 
- goed 12 punten 
- aanvaardbaar 10 punten 
- minder goed 5 punten 
- onaanvaardbaar 0 punten 

3 leveringsmodaliteiten en catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en 
klachtenbehandeling 

5 

 Zie Perceel 1 (Verse vleeswaren). 

 
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 
 
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Verse vleeswaren), raming: € 530 838,73 exclusief BTW of 562 689,05 inclusief 6% 
BTW waarvan € 435 454,42 exclusief BTW of 461 581,69 inclusief 6% BTW voor OCMW Kortrijk; 
* Perceel 2 (Gevogelte en kip), raming: € 316 081,37 exclusief BTW of € 335 046,25 inclusief 6% 
BTW waarvan € 242 186,04 exclusief BTW of € 256 717,20 inclusief 6% BTW voor OCMW 
Kortrijk;; 
* Perceel 3 (charcuterie), raming: € 199 829,08 exclusief BTW of € 211 818,82 inclusief 6% BTW. 
waarvan € 163 650,94 exclusief BTW of 173 470,00 inclusief 6% BTW voor OCMW Kortrijk; 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1 046 749,18 exclusief BTW of         
€ 1 109 554,12 inclusief 6% BTW waarvan € 841 291,40 exclusief BTW of € 891 768,89 inclusief 
6% BTW voor OCMW Kortrijk;. 
Percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een duur van 36 maanden met start op 1/5/2017. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open 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. 
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij het aangewezen is dat OCMW Kortrijk de 
procedure zal voeren en in naam van OCMW Zwevegem bij de gunning van de opdracht zal 
optreden. 



Financiële 
toetsing 

Budget 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 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 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Mandaat OCMW Zwevegem 
� Bestek en raming 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Het bestek met nr. 20170103/RL/OAE en de raming voor de opdracht “raamcontract levering 
vleeswaren”, 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 € 1.046.749,18 exclusief BTW of € 1.109.554,12  inclusief 6% BTW waarvan 
€841.291,40 exclusief BTW of € 891.768,89 inclusief 6% BTW voor OCMW Kortrijk voor de duur 
van het contract (3jaar);. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
OCMW Kortrijk wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW 
Zwevegem bij de gunning van de opdracht op te treden. 
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur 
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht. 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 16 

Onderwerp Raamcontract drukwerk. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor Raamcontract drukwerk van krantjes en 
brochures. 

Feitelijke 
aanleiding 

Op 31 december 2015 liep het Raamcontract drukken van krantjes en brochures af. Deze 
opdracht werd op 20 december 2012 gegund aan Captains of Printing, Peperleenstraat 15, 8501 
Bissegem voor een periode van 3 jaar.  
 
In zitting van 17 december 2015 besliste de Raad het bestaande contract met 1 jaar te verlengen 
omdat er toen binnen de OCMW-diensten gedacht werd over het herwerken naar inhoud, vorm en 
periodiciteit van de bestaande buurt- en personeelskranten. Het personeelsblad duizendboot werd 
niet meer opgenomen in het pakket. Deze uitgave zal vanaf volgend jaar enkel nog digitaal 
verspreid worden via intranet. Dit in intussen gebeurd. 
 
Het jaarlijks budget van dergelijk drukwerk was bij de vorige opdracht 57.018 €/jaar exclusief 
BTW. Door het herwerken van het aanbod komen we nu op een jaarbudget van 45.473 €/jaar 
exclusief BTW. Deze vergelijking is op basis van de huidige aanbestedingsprijzen. Dit is een 
jaarlijkse besparing van meer dan 11.500 € of meer dan 20% van het huidige budget. 

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “Raamcontract drukwerk van krantjes en brochures” werd op 
25 oktober 2016 een bestek met nr. 20170103/RL/OA opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 136.421,29 exclusief BTW of € 144.606,57 
inclusief 6% BTW. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding. 
Er wordt een raamcontract voorgesteld omdat de geplande hoeveelheden kunnen aangepast 
worden tijdens de loop van het contract van 3 jaar. 

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 art. 24. 

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

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

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 17 december 2015: goedkeuring verlenging bestaand contract bij Captains of 
Printing met 1 jaar. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � bestek 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Het bestek met nr. 20170103/RL/OA van 25 oktober 2016 en de raming voor de opdracht 
“Raamcontract drukwerk van krantjes en brochures”, 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 € 136.421,29 exclusief BTW of € 144.606,57 inclusief 6% BTW. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 17 

Onderwerp Restauratiedossier Begijnhof. Fase 7: woning 31. Voorstel tot goedkeuring eindafrekening. 

Indiener Sabien Maes Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring eindafrekening restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 7: woning 31 

Feitelijke 
aanleiding 

De werken werden voorlopig opgeleverd op 8 juli 2016. De opmerking zijn genoteerd op het 
proces verbaal van voorlopige oplevering. De eindvordering werd ontvangen op 21 oktober 2016. 
Na ontvangst en goedkeuring eindvordering kan het saldo van de subsidie aangevraagd worden 
bij onroerend erfgoed. 

Beoordeling 
 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 16 oktober 2014 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Restauratiedossier 
Begijnhof Kortrijk – Fase 7: woning 31”, met name de open aanbesteding. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 december 2014 goedkeuring 
aan de gunning van deze opdracht aan Artes Woudenberg, Lieven Bauwensstraat 42 te 8200 Sint-
Andries tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 1.407.001,90 excl. btw.  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20141203/FV/OA. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 april 2016 goedkeuring aan de 
termijnswijziging van 59 werkdagen. 
De ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue 
Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk stelde een proces-verbaal op van 
voorlopige oplevering, die plaatsvond op 8 juli 2016. 
Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering bleek dat er opmerkingen waren. De ontwerper, 
P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 
Wannebecq, Beverlaai 49 te 8500 Kortrijk stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het 
eindbedrag van de werken € 1.354.421,98 excl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd: 
 

Raming  € 1.474.093,96 

Bestelbedrag  € 1.407.001,90 

HV in meer + € 5.177,79 

HV in min - € 53.747,46 

Bijwerken + € 159.276,29 

Bestelbedrag na verrekeningen = € 1.517.708,52 

Afrekening niet uitgevoerde posten FH (in min) - € 18.481,67 

Afrekening niet uitgevoerde posten VH (in min) - € 128.760,04 

TOTAAL uitgevoerd = € 1.370.466,81 

Prijsherzieningen + € -16.044,83 

TOTAAL excl. BTW = € 1.354.421,98 

 
Eerder werd de verdeling woonhuis vs. koffiehuis vastgelegd op 59,54% vs 40,46%. Dit betekent 
dat op 59,54% van eindtotaal 6% BTW of € 48.385,37 dient bijgerekend te worden en op 40,46% 
van het eindtotaal 21% of €115.079,82. De totale kostprijs incl. BTW bedraagt alsdus 
€1.517.887,17. 
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap dienst Onroerend 
Erfgoed West-Vlaanderen. De verwachte subsidie bedraagt €1.034.525,14. 

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 art. 24. 

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

� Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 



sectoren, en latere wijzigingen. 
� Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 20 september 2012 : Goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst 
� Raad van 13 november 2012 : Goedkeuring budget meerjarige subsidieovereenkomst 
� Raad van 20 september 2013: Goedkeuring wordt verleend aan het dossier voor Pre-advies, 

opdracht gegeven dit dossier voor Pre-advies door te sturen naar de subsidiërende overheid 
en goedkeuring verleend aan de aanpassing van de meerjarige subsidieovereenkomst. 

� Raad van 15 mei 2014: Goedkeuring Definitief dossier Begijnhof Fase 7: Woning 31, Huis 
Grootjuffrouw met lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

� Raad van 16 oktober 2014: Goedkeuring aangepast definitief dossier Begijnhof Fase 7: 
Woning 31, Huis Grootjuffrouw met lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

� Raad van 18 december 2014 goedkeuring gunning. 
� Raad van 21 april 2016 goedkeuring meerwerken en termijnsverlenging. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Eindafrekening 
� PV voorlopige oplevering 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Restauratiedossier 
Begijnhof Kortrijk – Fase 7: woning 31”, opgesteld door de ontwerper, P. Pauwels Architect - 
Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, Beverlaai 
49 te 8500 Kortrijk, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 1.354.421,98 
excl. btw. of €1.517.887,17 incl. BTW. 
Het saldo van de subsidie mag aangevraagd worden bij Onroerend Erfgoed. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 18 

Onderwerp Restauratiedossier Begijnhof. Fase 8 en 9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6. Voorstel tot gunning. 

Indiener Sabien Maes Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning Restauratiedossier Begijnhof - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6. 

Feitelijke 
aanleiding 

Op 14 juni 2016 ontvingen wij van Onroerend Erfgoed de goedkeuring van het definitief dossier 
voor de restauratie van Begijnhof fase 9 en de goedkeuring om het dossier aan te besteden bij 
wijze van open aanbesteding. 
In zitting van 19 mei 2016 besliste de Raad fase 9, woningen 3-4-5-6 in een gezamenlijk dossier 
aan te besteden met fase 8, woningen 7 tot en met 9. Hierbij dienen de twee fasen wel 
afzonderlijk te worden behandeld naar de subsidierende overheid toe. 

Beoordeling 
 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 20160929/FV/OA opgesteld door de 
ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue 
Terraque 35 7861 Wannebecq. 
Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten: 
� deelopdracht 1: dossier 311 fase 8 woningen 7-8-9 
� deelopdracht 2: dossier 312 fase 9 woningen 3-4-5-6 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.547.595,13 exclusief BTW of 
€ 3.760.450,84 inclusief 6% BTW. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
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 open 
aanbesteding. 
De aankondiging van opdracht 2016/S 161-291295 werd gepubliceerd op 23 augustus 2016 in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2016-525014 werd gepubliceerd op 19 augustus 2016 op nationaal 
niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 september 2016 om 08.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 250 kalenderdagen eindigt op 6 juni 2017. 
 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
� Artes Woudenberg, Lieven Bauwensstraat 42 te 8200 Sint-Andries (€ 4.313.601,35 exclusief 

BTW of € 4.572.417,43 inclusief 6% BTW); 
� Monument Vandekerckhove NV, Oostrozebekestraat 54 te 8770 INGELMUNSTER 

(€ 3.860.912,63 exclusief BTW of € 4.092.567,39 inclusief 6% BTW); 
 
Op 18 oktober 2016 stelde de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 
49 8500 Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq, het verslag van nazicht van de offertes op. 
 
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande en onder opschortende 
voorwaarda van goedkeuring van het gunningsdossier door Onroerend Erfgoed, deze opdracht te 
gunnen aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Monument Vandekerckhove NV, 
Oostrozebekestraat 54 te 8770 INGELMUNSTER, tegen het nagerekende en verbeterde 
inschrijvingsbedrag van € 3.898.068,75 exclusief BTW of € 4.131.952,88 inclusief 6% BTW mits 
het verkrijgen van een visum. 
 
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap dienst Onroerend 
Erfgoed West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92 te 8200 Brugge. De te verwachten 
subsidie voor beide percelen samen wordt voorlopig geraamd op € 2.533.686,90. 

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 art. 24. 

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



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

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

Eerdere 
beslissingen 

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

� Raad van 19 mei 2016 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze fase 8 en 9 in 
gezamenlijk dossier. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Publicatie op nationaal en Europees niveau 
� PV van opening 
� Originele offertes 
� Verslag van nazicht 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 oktober 2016, 
opgesteld door de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 
Kortrijk & Rue Terraque 35 7861 Wannebecq. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6” wordt 
onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het gunningsdossier door de subsidiërende 
overheid, gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Monument Vandekerckhove NV, 
Oostrozebekestraat 54 te 8770 INGELMUNSTER, tegen het nagerekende en verbeterde 
inschrijvingsbedrag van € 3.898.068,75 exclusief BTW of € 4.131.952,88 inclusief 6% BTW. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20160929/FV/OA. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 19 

Onderwerp Camerabewaking voorzieningen en passantentelling Begijnhof. Voorstel gunning. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

De aanleiding voor de plaatsing van camera’s aan de buitenperimeter van de woonzorgcentra is 
het gevoel van onveiligheid bij de nachtdiensten in de woonzorgcentra. Dit wordt versterkt door 
een aantal diefstallen via minder zichtbare ingangen/toegangen. 
 
Daarnaast zijn we al geruime tijd op zoek naar een efficiënte manier om het aantal bezoekers aan 
het Begijnhof te (kunnen) tellen. 

Beoordeling Naast de hoger geschetste aanleiding meldden woonzorgcentra een stijging in 
incidenten/diefstallen. Meer en meer woonzorgcentra gaan over tot het plaatsen van camera’s.  
Veiligheidsdiensten raadden de plaatsing tot voor kort slechts facultatief aan. Gelet op het feit dat 
meer en meer voorzieningen overgaan tot het plaatsen, zullen minder goed bedoelende mensen 
hun werkterrein verleggen naar die voorzieningen waar er weinig of geen veiligheidsvoorzieningen 
zijn, en raden de veiligheidsdiensten dit bijgevolg expliciet aan. 
Deze vraag kwam uit en wordt ondersteund door de personeelsvertegenwoordiging. 
Gelet op het feit dat we Lichtendal in 2018 verlaten, installeren we daar geen camera’s. 
 
Daarnaast is er ook een veiligheidsproblematiek in volgende voorzieningen: 
� De Nieuwe Lente in Heule: de site is kwetsbaar op het gelijkvloers; 
� Centrum Overleie: gevallen van agressie; 
� De Zonnewijzer: een aantal diefstallen en pogingen tot inbraak. 
 
We vroegen binnen het IT-raamcontract van Stad Kortrijk prijs bij VSK uit Harelbeke en RTS uit 
Ieper voor het uitrusten van de buitenperimeter, meer bepaald de verschillende toegangen van 
deze voorzieningen, met camera’s. 
De oplossing moet toelaten dat medewerkers de beelden live op de afdeling kunnen bekijken. 
 
Hieronder vindt u het prijsvoorstel van VSK voor de uitrol in onze 4 woonzorgcentra en de 3 hoger 
vermelde settings. 
 

 

Item Aantal Stukprijs  Totaal incl. BTW 

P1405-LE (camera) 28 640,33 17.929,30 

P3225-LVE (camera) 7 838,05 4.848,20 

SD-kaart (geheugen) 35 83.49 2.922,15 

Installatie + connectoren camera's 35 88,26 3.089,01 

Programmatie en indienststelling iFT 7 363,00 2.541,00 

Opleiding 4 145,00 580,80 

   
32.928,58 

 
De aangeboden camera’s en oplossing van VSK werd eerder ook al uitgerold binnen de Stad. 
 
 
Voor de passantentelling in het Begijnhof gingen Stad en OCMW gezamenlijk op zoek naar een 
oplossing die softwarematige tellingen van bezoekers mogelijk maakt; Kort geschetst, de 
toepassing registreert en telt bewegingen van één kant van een softwarematig getrokken lijn op 
een camerabeeld naar de andere kant. 
 
We ontvingen een voorstel van RTS, dat niet alleen simpele tellingen mogelijk maakt, maar ook 
complexere toepassingen in o.m. het Kortrijkse winkel-wandelgebied. 
 

Item Aantal Stukprijs Totaal incl. BTW 

2 Mp Axis outdoor bullet camera 1 785,29 785,29 

ViSense CrowdDynamics Enterprise 6m 1 2.178,00 2.178,00 

Pré-config 1 66,55 66,55 



SD-kaart (geheugen) 1 72,60 72,60 

Gebruik hoogtewerker 1 332,75 332,75 

Afregeling, integratie & opleiding 1 665,50 665,50 

Bekabeling en montage 20 66,55 1.331,00 

FTP  50 1,7061 85,31 

Diverse 1 66,55 66,55 

   5583,55 

 

Support ViSense CrowdDynamics/jaar 1 180,00 180,00 

 

 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

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 

� 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 – Perceel 11: levering van 
camerabewakingssystemen en gerelateerde diensten” 

� het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2013 betreffende 
de gunning van het “raamcontract geïntegreerd beveiligingssysteem stadsgebouwen. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Vergelijking offertes RTS en VSK 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord om het plaatsen en configureren van camera’s op de buitenperimeter van 
de hoger vermelde 7 locaties te gunnen aan VSK uit Harelbeke voor een totaal bedrag van € 
32.928,58, en de installatie en configuratie van een passantentellingsoplossing te gunnen aan 
RTS uit Ieper voor een totaal bedrag van € 5.583,55 en jaarlijks weerkerend onderhoud van € 
180. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 10 november 2016 | punt 20 

Onderwerp Digitalisering buitenschoolse kinderopvang De Puzzel door middel van het aankopen van een 
softwaremodule. Voorstel tot gunning. 

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst  Kinderopvang 

 
 

Doelstelling Digitaliseren van de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel door aankoop van een 
softwaremodule van Recreatex.  

Feitelijke 
aanleiding 

Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan voor schoolgaande kinderen van 2,5-12 jaar. Dit 
betreft zowel voorschoolse- en naschoolse opvang, opvang gedurende schoolvrije dagen als 
tijdens de vakantieperiodes. De administratieve verwerking verloopt momenteel grotendeels 
handmatig.  
 
In 2016 kenden we twee zaken die aanleiding geven om de huidige werking te optimaliseren:  
- Audio, de organisatie die instaat voor het uitvoeren van audits, gaf als aanbeveling in z’n 
eindverslag van januari 2016 aan dat doorgedreven automatisering van zowel 
aanwezigheidsregistratie als personeelsplanning zich opdringen teneinde een efficiënte werking te 
garanderen.  
- Er ontstond commotie rond de wachtrijen- en tijden tijdens de reservaties voor een 
opvangplaats in De Puzzel Heule gedurende de krokusvakantie.  
 
We bekeken de mogelijkheden tot digitalisering.   

Beoordeling 
 

Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan verspreidt over 2 locaties: Peperstraat Heule en 
Condédreef. We hebben een erkenning voor 152 plaatsen, waarvan 5 voor occasionele opvang. 
In totaal zijn een 700-tal kinderen per schooljaar ingeschreven. Hiervan maken in de praktijk  het 
merendeel van de kinderen gebruik van de voor- en/of naschoolse werking, op schoolvrije dagen 
of tijdens vakantieperiodes.  
 
De administratieve verwerking gebeurt grotendeels handmatig.  
 
We beschikken over een informatorisch programma voor de verwerking van: 
� registratie voor Kind en Gezin op jaarbasis en kwartaalbasis 
� dossier FCUD 
� afleveren fiscale attesten 
� statistieken op jaarbasis en kwartaalbasis  
� grafieken per aantal aanwezigheden 
� overzicht inkomsten  
� overzicht  sociaal tarief 
� facturatie na manuele input van de aanwezigheden 
 
Een niet-limitatieve oplijsting van andere administratieve handelingen: 
� de inschrijving van de kinderen 
� de reservering van de opvang 
� het bijhouden van de bezetting op dagbasis 
� de communicatie rond de al dan niet weerhouden reserveringen 
� het in- en uitchecken tijdens de opvangdag 
� het trekken van lijsten op dag-week en maandbasis (berekening bezetting,…) 
� het beheren van kinddossiers met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen  
� Ouders voeren de persoonlijke gegevens van hun kind online in of deze gegevens worden 

ingeladen via een elektronische identiteitskaart  
� het beheren van voorrangsgroepen  
� Ouders voeren de voorafinschrijvingen (schoolweken) zelf digitaal in  
� Voor het manueel invoeren van voorafinschrijvingen (schoolweken + vakantieweken)  
� Voor het beheren van wachtlijsten/aanvragen voor kinderopvang  
� Voor het digitaal registreren van aankomst/vertrek van kinderen in de locatie (via PC, App, 

Touch-screen, vingerscan, badge, barcode,...)  
� Na registratie zijn de aankomst/vertrektijden automatisch opgenomen in het 

softwareprogramma  
� Na registratie worden de aankomst/vertrektijden overgezet (via USB, export, mail) naar het 

facturatieprogramma  
� het manueel invoeren van aankomst/vertrektijden van kinderen  
� het printen van de facturen voor de ouders  
� het digitaal versturen van de facturen aan de ouders  
� het opvolgen van de betalingen van de facturen aan de ouders  



� het digitaal uitwisselen van informatie met een (ander) boekhoudprogramma  
� het rapporteren aan Kind en Gezin  
� het rapporteren aan het F.C.U.D.  
� het aanmaken van fiscale attesten  
� het digitaal communiceren met ouders (nieuwsbrief, heen-en-weer informatie, 

uitnodigingen,...)  
 
Het merendeel van buitenschoolse opvangorganisaties maken reeds gebruik van 
softwarepakketten om hun werking te optimaliseren.  
 
Als tussenoplossing werkten we vanaf de reservaties voor de paasvakantie voor De Puzzel Heule 
met een eenvoudig webformulier. Hierdoor verdween het fenomeen van de wachtrijen. Om de 
toegankelijkheid te waarborgen werd er bijstand voorzien voor de personen die niet over de 
nodige vaardigheden of apparatuur beschikten, zodat zij geen problemen ondervonden door de 
nieuwe manier van werken. Het webformulier zorgt voor een betere service naar de klant, maar 
vergt een aanzienlijke manuele verwerking in de backoffice. Intussen zochten we naar een 
integrale oplossing.  
 
Buitenschoolse kinderopvang is in evolutie. Meer en meer wordt gewezen op samenwerking met 
andere actoren. We evolueren naar een sterkere samenhang tussen buitenschoolse opvang en 
vrije tijd, we verwijzen naar de conceptnota van minister Vandeurzen.  
 
Alle vrijetijdsorganisaties en aanverwante van stad en OCMW maken gebruik van het programa 
Recreatex: sportdienst, cultuurdienst, wijkteams,… De burger is vertrouwd met de manier van 
werken, reserveren,… 
Recreatex biedt een module aan specifiek voor buitenschoolse opvang. Deze voldoet aan de 
vereisten om een goede en efficiënte werking te garanderen. 
 
Deze aanpak sluit ook aan bij het beleidsplan Digitale Stad Kortrijk 2015-2019 en de visie omtrent 
toekomstige IT-architectuur waarbij standaardisatie en procesvereenvoudiging belangrijke 
hoekstenen zijn. 
 
We opteren ervoor om, rekening houdend met toekomstige initiatieven en verwachtingen, deze 
module aan te kopen. De burger kent de opmaak en de manier van werken, hij wordt slechts 
geconfronteerd met één programma voor alle mogelijke inschrijvingen of reservaties.    
Gezien deze aankoop een uitbreiding is van de bestaande overeenkomsten die stad en OCMW 
afgesloten hebben met de leverancier, is het toegestaan om, zoals voorzien in art. 26§1 1° f van 
de wet van 15/06/2006, slechts aan 1 leverancier een offerte te vragen.  
 
De voorbereidende fase kan van start gaan per 01/01/2017, om operationeel te zijn voor de 
inschrijvingen vanaf schooljaar 2017-2018 (gaat van start in mei/juni 2017). In tussentijd wordt 
er voor de locatie in Heule verder gewerkt op basis van het webformulier. Doorheen het 
digitaliseringsproces blijven we de toegankelijkheid van de opvang garanderen door te voorzien in 
de nodige bijstand en tools voor personen die niet via digitale weg hun reservatie van de opvang 
kunnen waarmaken.  
 
Als bijlage de offerte. Tijdens de parametriëring wordt duidelijk of er nog een beperkt bedrag 
voorzien moet worden voor de installatie van bijkomende zaken. Het pakket voor vorming zit 
eveneens in de prijsofferte vervat.  
 
Recreatex voorziet in de mogelijkheid om kinderen rechtstreeks in te checken, van zodra ze 
meegenomen worden uit de scholen. Deze manier van werken kent veel voordelen: digitale lijsten 
aanwezig tijdens het afhalen, in één beweging inchecken, … We menen dat deze optie cruciaal is 
in het digitaliseringsproces en willen overgaan tot de aankoop van 9 tablets, te gebruiken door de 
kinderbegeleiders zowel aan de schoolpoorten als in de leefruimtes. Alternatief is dat er badges 
voorzien worden per kind om zich te registreren. De kostprijs ligt aanzienlijk hoger en de 
meerwaarde is discutabel (verlies, kind moet dit telkens bij zich hebben, …).  

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd. 

 

Wetten en 
reglementen 

� Wet van 15/06/2006 art. 26§1 1° f 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen � Offerte Recreatex van 14/07/2016 



Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord met de digitalisering van de buitenschooldse kinderopvang De Puzzel door 
aankoop van een softwaremodule. 
 
De Raad gaat akkoord met de aankoop van de softwaremodule van Recreatex, Rozendaalstraat 
53, 8900 Ieper, voor een éénmalige kost van € 9.920,00 en een jaarlijkse kost van € 3.526,00 
exclusief 21% BTW. 
 
De Raad gaat akkoord met de aankoop van 9 tablets voor de buitenschoolse kinderopvang De 
Puzzel.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 21 

Onderwerp Installatie barmodule wijkteams. Voorstel tot aankoop. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie.  

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

We namen akte van de beslissing BTW nr. E.T.130.608 d.d. 23 september 2016. 
Deze regelt het kader voor de exploitatie van lokale dienstencentra. 
Deze noopt ons voorzichtigheidshalve tot maatregelen voor een aantal lokale dienstencentra. 

Beoordeling Deze hoger vermelde beslissing voorziet in een administratieve tolerantie met betrekking tot de 
exploitatie van een drank- of eetgelegenheid die voor iedereen toegankelijk is, door een lokaal 
dienstencentrum. 
 
Deze tolerantie geldt tot aan een bedrag van € 80.000; een bedrag dat we overschrijden in De 
Zonnewijzer en De Zevenkamer. 
Volgens deze beslissing zouden we gehouden zijn om een witte kassa te implementeren in De 
Zonnewijzer en De Zevenkamer. 
 
We winnen nog bijkomend BTW-advies in hieromtrent. 
 
De dienstencentra werken sinds ruim één jaar met het pakket Recreatex van Syx.  
Centrum Overleie is al uitgerust met een barmodule van Recreatex. 
We budgetteerden voor 2017 Recreatex kassa’s voor de overige dienstencentra/wijkteams. Gelet 
op de BTW beslissing zouden we de hoger vermelde settings vervroegd uitrusten met een nieuwe 
kassa. Gelet op problemen met de kassa in De Vlaskapelle zouden we ook De Vlaskapelle 
meenemen in deze beweging. 
 

 
Aantal Item Stukprijs Totaal 

3 recreatex: basis bijkomende licentie 492,47 1.477,41 

3 recreatex: kassa bijkomende licentie 492,47 1.477,41 

3 recreatex: voorraad- en aankoopbeheer bijkomende licentie 492,47 1.477,41 

    

    

1 opleiding volledige dag bij Syx 968,00 968,00 

1 Consultancy volledige dag 1.111,32 1.113,20 

1 RCX jaarlijkse software support contract 664,83 664,83 

   7.178,26 

 

Financiële 
toetsing 

Budget Budget ICT. Ok.  

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

Wetten en 
reglementen 

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raadsbeslissing van 27 augustus 2015 i.v.m. de aankoop van een registratieprogramma voor 
de wijkteams en dienstencentra.  

Bijlagen � Offerte Syx 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met de aankoop van 3 Recreatex-kassa’s bij Syx Automations, bij 
uitbreiding op de bestaande Recreatex-omgeving, voor een eenmalige investeringsbedrag van € 
6.513,43 en een jaarlijkse onderhoudsbedrag van € 664,83. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 17 november 2016 | punt 22 

Onderwerp Vacantverklaringen.  

Indiener  Carine Callemin Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Invullen van de functie van stafmedewerker HR en administratief medewerker sociale dienst 

Feitelijke 
aanleiding 

Nood aan blijvende vervanging stafmedewerker HR en invullen tekort aan VTE in de administratie 
sociale dienst. 

Beoordeling 1. Stafmedewerker HR 
 
In de personeelsdienst zijn sedert 2010 twee stafmedewerkers HR in dienst.  1 van de stafmede- 
werkers  is vanaf 01.05.2014 aangesteld als waarnemend personeelsverantwoordelijke en werd 
tot op heden niet definitief vervangen.  Vanaf 01.09.2015 werd een stafmedewerker HR tijdelijk 
aangesteld om de hoogste noden in te vullen. 
 
De taken van beide stafmedewerkers (momenteel 1,80 VTE) zien er op dit ogenblik uit als volgt: 
 

• 1 stafmedewerker is selectieverantwoordelijke en doet ook de personeelsbestaffing (0,80 
VTE).  Zij neemt nog volgende taken op: 

o coördinatie welzijn op het werk vanuit personeelsbeleid 
o adviesfunctie naar beleid en naar medewerkers (HR-aanspreekpunt) 
o diverse ad hoc projecten: telewerk, toekennen anciënniteiten, … 

 
• 1 stafmedewerker (1 VTE) is vormingsverantwoordelijke en neemt ook volgende taken op 

zich: 
o coördinatie taken Raad en Vast Bureau personeelszaken 
o coördinatie en opvolging BOC (syndicale werking) 
o coördinatie en opvolging RPR voor het personeel van het OCMW 
o competentiemanagement, evaluatiegebeuren en loopbaanontwikkeling 
o doublure in selecties 
o coördinatie personeelsbeleid kinderopvang (alle HR-tools) 
o adviesfunctie naar beleid en naar medewerkers (HR-aanspreekpunt) 
o diverse ad hoc projecten: risicoanalyse, personeelsbeheer, vereremerking, 

aanwezigheidsbeleid, projecten in samenwerking met Stad Kortrijk, uurroosters... 
 

• beide stafmedewerkers moeten ook zorgen voor de verdere uitbouw van een geïntegreerd 
personeelsbeleid, afgestemd op de noden van het OCMW Kortrijk: leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, diversiteitsbeleid, … 

 
Omwille van het uitgebreid takenpakket is het nodig om 2 VTE stafmedewerkers in  
personeelsbeleid in dienst te hebben.  Wij vragen de raad om de functie, die momenteel tijdelijk  
wordt ingevuld, definitief vacant te verklaren en deze contractueel in te vullen via werving (1 VTE 
– niveau A1A-A3A). 
 
Voor de totaliteit van de personeelsdienst is de norm vastgesteld op 12,66 VTE.  Door de invulling 
van vaste medewerkers komen we momenteel op 10,50 VTE.  Met de 2 tijdelijke medewerkers  
zitten we op 12,50 VTE.  De vacantverklaring van 1 VTE stafmedewerker valt nog volledig onder  
de norm.   
 
Conclusie: 
 

huidige bezetting toekomstige bezetting 
2 VTE – niveau A1-3 2 VTE – niveau A1-3 
1 VTE – niveau B1-3 geen invulling meer 

 
 
2. Administratief medewerker administratie sociale dienst 
 
In de raadszitting van augustus jl. besliste de Raad om de personeelsnorm van 10,50 VTE in de  
administratie sociale dienst zoveel mogelijk op te vullen omwille van de hoge werkdruk en de  
nood aan duurzame bezetting.  Er kwamen 2 VTE nieuwe medewerkers in dienst als deskundige 
administratie, 0,50 VTE administratief medewerker werd omgezet naar de functie van deskundige  
administratie en 1 VTE  tijdelijke medewerker werd uit de werfreserve omgezet naar een blijvende 



tewerkstelling als deskundige administratie. 
 
Na de 4 genoemde aanstellingen is 9,60 VTE van de norm ingevuld.  De resterende 1 VTE werd 
nog niet ingevuld omwille van de onduidelijkheid over de langdurige ziekte van 1 van de  
medewerkers.  De genoemde medewerker is ondertussen vanaf 1 september 2016 uit dienst  
wegens vroegtijdige pensionering.  
 
Na een analyse van het takenpakket met een personeelsnorm van 10,50 VTE, rekening houdende 
met de moeilijkheidsgraad van de taken, de vereiste verantwoordelijkheden van de medewerkers  
en de doelstellingen van het team, komen we, bij een volledige invulling van de norm, op 
volgende bezetting: 
 
 

• deskundige administratie: niveau B1-3              7,50 VTE 
(incl. niveau C4-5) 

• administratief medewerker: niveau C1-3            3,00 VTE 
(incl. niveau D1-3) 
 

De functie van 1 VTE die nog niet is ingevuld betreft een functie als administratief medewerker.  
Deze functie wordt op dit ogenblik tijdelijk ingevuld tot 31.12.2016.  We vragen de Raad om de  
functie van 1 VTE administratief medewerker definitief contractueel vacant te verklaren (niveau  
C1-3), zodat de personeelsnorm volledig is ingevuld.  De overschrijding met 0,10 VTE wordt 
meegenomen in de totaliteit van de norm in de sociale dienst. 
 
De aanstelling kan gebeuren vanuit de werfreserve van administratief medewerker, die nog loopt 
tot 28.02.2018. 
         
Conclusie: 
 

niveau toegestane bezetting huidige bezetting toekomstige bezetting 
B 1-3/C4-5 7,50 VTE 7,30 VTE 7,30 VTE 
C 1-3/D1-3 3,00 VTE 3,30 VTE 3,30 VTE 
TOTAAL 10,50 VTE 10,60 VTE 10,60 VTE 

 
De overschrijding van 0,10 VTE wordt verrekend op de personeelsnorm van de volledige sociale 
dienst. 

  

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

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

 

Eerdere 
beslissingen 

� raadszittingen van 18.02, 21.04, 16.06 en 25.08.2016 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen 
 

 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist; de functie van stafmedewerker HR (1 VTE – niveau A1A – A3A): 
 

1. vacant te verklaren en deze contractueel in te vullen via werving 
2. de personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te organiseren 

en deze te bekrachtigen in de Raad van 15 december e.k. 
3. dat de selectie bestaat uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef en een assessment 

center voor de geslaagden in beide voorgaande proeven 
4. de selectieprocedure via Jobpunt Vlaanderen te laten gebeuren, die op haar beurt Ascento 

Roeselare voorstelt om de selectie effectief uit te voeren en het assessment center te 
organiseren  



 
5. dat de selectiecommissie als volgt wordt samengesteld: 

 
• Sigrid Reynaert, consultant Ascento, voorzitter van de jury          extern 
• Laurent Hostekint, personeelsdirecteur Zorgbedrijf Roeselare       extern 
• Hans Piepers, secretaris OCMW Harelbeke                                  extern 
• Ann Moreels, consultant stad Kortrijk                                         extern 

OF  
Nele Hofman, directeur Welzijn OCMW Kortrijk                            intern 

• Carine Callemin, personeelsverantwoordelijke OCMW Kortrijk 
secretaris van de jury                                                               intern 
 

6. voor de invulling van de functie worden alleen kandidaten toegelaten die beschikken over 
een master- of licenciaatsdiploma 

7. tot het aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de duur van 2 jaar, te rekenen 
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de 
selectieprocedure is afgesloten 

8. tot het toekennen van relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige 
activiteit, ten belope van max. 18 jaar 

9. dat tevens nog over volgende zal beslist worden in de volgende raadszittingen: 
• het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie van stafmedewerker 

HR:                                     raad 15 december 2016 
• het aanstellen in de functie:  raad van 19 januari 2017 

 
 
 
De raad beslist; de functie van administratief medewerker voor de administratie van de sociale dienst 
(1 VTE – niveau C1-3) vacant te verklaren en contractueel in te vullen vanuit de lopende werfreserve. 

 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Bekrachtiging selectieprocedure maatschappelijk werker.  

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Vastleggen selectieprocedure maatschappelijk werker  

Feitelijke 
aanleiding 

Beslissing tot aanleggen van een verlengbare werfreserve maatschappelijk werker. 

Beoordeling In de raad van 20 oktober 2016 besliste de raad tot het aanleggen van een verlengbare 
werfreserve voor de functie van maatschappelijk werker. De raad gaf in dezelfde zitting aan de 
personeelsdienst het mandaat  tot het organiseren van de selectieprocedure. Het mandaat werd 
verleend mits bekrachtiging van de selectieprocedure in de huidige raadszitting.  

 
We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen: 

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

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd. 

 

Wetten en 
reglementen 

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raad 20 oktober 2016: aanleggen van een verlangbare werfreserve maatschappelijk werker   
 

Besluitvormings-

proces 

 
 

Bijlagen 
 

 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist: 
 
De uitgewerkte acties te bekrachtigen, zoals bepaald in de raad van 20 oktober 2016: 
 

� 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 bekendmakingsbericht bevat volgende gegevens: 

 
o de naam van de betrekking 
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 



 
� voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die 

beschikken over een diploma maatschappelijk werk of daarmee gelijk gesteld.   
 
de selectiecriteria zijn de competenties: 
 

o vakkennis 
o zelfstandig werken 
o samenwerken 
o resultaatgerichtheid 
o klantgerichtheid 
o kwaliteitsvol werken 
o nauwkeurig werken 
o communicatie 

 
de selectietechnieken zijn: 
 

• schriftelijke proef:  
 

o uitwerken van functie gerelateerde case(s) met hierin een aantal concrete 
situatieschetsen uit het werkveld 

 
• 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 toekomstige functies. 

 
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 januari 2017 tot 31 december 2018  

 
� de samenstelling van de selectiecommissie: 

 
o Micheline Decuypere, diensthoofd sociale dienst OCMW Harelbeke, extern 
o Ruben Bruyneel, diensthoofd sociale dienst OCMW Kuurne, extern 
o Nele Hofman, directeur Welzijn stad -  OCMW Kortrijk, intern  
o Veerle De Bosschere, selectieverantwoordelijke, intern, secretaris van de jury 
o Robbe Struyve, medewerker HR, intern (reserve secretaris van de jury) 
o Rik Desmet, stafmedewerker, intern (reserve secretaris van de jury) 

 
het verloop van de selectie als volgt vast te leggen: 

• verspreiding van de vacature                          21 oktober 2016                        
• indienen van de kandidaturen op ten laatste    6 november 2016                   
• schriftelijke proef                                           17 november 2016         
• mondelinge proef                                           5,7,9 en 12 december 2016  
• vastleggen werfreserve in de raad                 15 december 2016 

       
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 

Opvolging en 

communicatie 

 

 
 



 

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

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 automatiche 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 toepassingmodaliteiten 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.  
 
Dit dossier werd voor advies voorgelegd in het CBS van 14 november 2016 in het kader van art. 
270 van het OCMW-decreet (aanpassing RPR met financiële repercussie). De bespreking leidde tot 
een gunstig advies.  

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd. 

 

Wetten en 
reglementen 

� de rechtspositieregeling voor het personeel 



Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� het Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité van 21 september 2016 
� advies CBS 14.11.2016 

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. 

 
5. op basis van art. 270 §1, 3° van het OCMW-decreet een gunstig advies te verlenen aan de 

gemeentelijke overheid tot aanpassing van de rechtspositieregeling inzake de verhoging van 
de fietsvergoeding naar 22 eurocent. 

  

 


