
 
 
 

MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 19 JANUARI 2017 

 
 
AGENDA RAAD 

 
 
OPENBARE ZITTING 

 
1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. Aktename beëindiging mandaat raadslid en eedaflegging opvolger. Verwelkoming. 

3. OCMW-vereniging W13. Kennisname budgetwijziging 2016, financieel meerjarenplan 2015–2019 en  

budget 2017. 

4. Aangaan van leningen. Voorstel tot goedkeuring. 

5. Digitalisering kinderopvang: de gezinsopvang (dienst voor onthaalouders) en de groepsopvang (de Blokkenhuizen). 

Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunning. 

6. Leveren van een op maat ingericht attractief voertuig type meubelbak/marktwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

7. Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6. Gunning ABR-verzekering. 

8. Goedkeuring voor toetreden tot raamcontract leveren van hoog-laag bedden, nachtkastjes en slaapmeubilair via 

zorgbedrijf Antwerpen als opdrachtencentrale. 

9. Aankoop nood- en verlichtingstoestellen voor Brugsestraat 34 te 8500 Kortrijk. Voorstel tot gunning. 

10. Raamcontract levering brood en banket. Voorstel tot gunning. 

11. Geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

12. Geïntegreerd kunstwerk voor site Gheysens. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.  

13. Onderhoudsschilderwerken 2017. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

14. Vergunningsaanvraag voor het vellen van 1 boom op parking De Nieuwe Lente. 

15. Module NH-BBC2016+. Voorstel tot aankoop. 

16. Module stavingsdocumenten software sociale dienst. Voorstel tot aankoop. 

17. Afsluiten collectieve arbeidsovereenkomst betreffende maaltijdcheques voor het vzw-personeel. Bekrachtiging. 

18. Vacantverklaring functie maatschappelijk werker.  

19. Varia. 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 2 

Onderwerp Aktename beëindiging mandaat raadslid en eedaflegging opvolger. Verwelkoming. 

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 

aanleiding 

De heer David Wemel heeft op 11 december 2014 de eed afgelegd als werkend lid van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn van Kortrijk volgend op het ontslag van raadslid Thomas Holvoet.  
 
Conform de betreffende voordrachtsakte kwam er een einde aan dit mandaat op 31 december 
2016.  

Beoordeling Op de voordrachtsakte staan de heer Gerald Maddens en de heer Michel De Wandel vermeld als 
eerste en twee opvolger van David Wemel.  
 
De heer Gerald Maddens liet weten dat hij verzaakt aan de opvolging voor het mandaat in de 
OCMW-raad. 
 
De tweede opvolger, de heer Michel De Wandel, is bereid om dit mandaat op te nemen.  
 
Conform artikel 16 van het OCMW-decreet heeft de Voorzitter van de Gemeenteraad de 
geloofsbrieven van de heer Michel De Wandel onderzocht. Als tweede opvolger heeft de heer 
Michel De Wandel een verklaring op eer ingediend waarin hij verklaart zich niet te bevinden in één 
van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in de artikelen 20 en 21 van het OCMW-
decreet.  
 
Er bestaat geen enkel bezwaar dat de geloofsbrieven van de heer Michel De Wandel worden geldig 
verklaard en dat hij wordt toegelaten tot de eedaflegging zoals voorzien in artikel 16 van het 
OCMW-decreet. 
 
De heer Michel De Wandel heeft op 9 januari 2017 ten overstaan van de Voorzitter van de 
Gemeenteraad en in aanwezigheid van de Stadssecretaris en de OCMW-Voorzitter de eed 
afgelegd.  

Financiële 

toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 

reglementen 

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

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen � Verklaring op eer van de heer Michel De Wandel. 
� Proces-verbaal van de eedaflegging van heer Michel De Wandel op datum van 9 januari 2017. 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

De raad neemt akte van het van rechtswege ontslag van de heer David Wemel als lid van de 
OCMW-raad.  
 
De raad neemt akte van de eedaflegging op 9 januari 2017 van de heer Michel De Wandel ten 
overstaan van de Voorzitter van de Gemeenteraad en in aanwezigheid van de Stadssecretaris en 
de OCMW-voorzitter.   

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 3 

Onderwerp OCMW-vereniging W13 – kennisname budgetwijziging 2016 - financieel meerjarenplan 2015 – 
2019 en budget 2017  

Indiener An Spriet Dienst  Waarnemend secretaris 

 
 
 

Doelstelling Kennisname van de budgetwijziging 2016, het financieel meerjarenplan 2015-2019 en van het 
budget 2017 van de OCMW-vereniging W13. 

Feitelijke 

aanleiding 

De algemene vergadering van de OCMW-vereniging W13 keurde in zitting van 16 december 2016 
het meerjarenplan 2015-2019 en het budget 2017 goed. 
Deze worden nu aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter kennisname voorgelegd. 
 
De gemeenteraad moet kennisnemen van het budget en het meerjarenplan goedkeuren. 

Beoordeling W13 is in volle ontwikkeling, een budgetwijziging en een gewijzigd meerjaarenplan 2015-2019, 
met ook budget 2017, drong zich dan ook op. 

 

Een aantal inkomsten en uitgaven dienden opgenomen of bijgestuurd te worden.  Zo is er een 
sociale maribel toegekend, en is er een extra subsidie voor het project voedselherverdeling.  Door 
deze bijkomende subsidiëring worden ook extra (tijdelijke) mensen aangenomen.  Ook de 
subsidie voor het project De Brug werd opgenomen.  De inkomsten voor het Energiehuis werden 
bijgestuurd. 
Daarnaast worden vanaf 2017 ook de projecten ROSE en RCK financieel opgevolgd vanuit 
W13.  Voor een overzicht van de voornaamste wijzigingen verwijzen we naar p4 van het 
meerjarenplan.   
 
In het najaar van 2016 werd werk gemaakt van een missie, visie en actieplannen.  In totaal zijn 
er nu 10 actieplannen waarop gewerkt zal worden binnen W13, onder één 
beleidsdoelstelling.  Voor een overzicht zie p5 en p6 van het meerjarenplan.   
 
Alle actieplannen en acties worden inhoudelijk opgevolgd.  De financiële opvolging beperken we 
tot een aantal specifiek gekende projecten, met name ROSE, RCK, Energiehuis en Woonclub, 
project voedselherverdeling, project De Brug, Budget in Zicht en een voorstellings-en 
netwerkmoment.  De overige kosten en opbrengsten beschouwen we als basiswerking en brengen 
we onder in 1.0 basiswerking W13.  De volledige werking en het ganse budget van W13 is 
prioriteit. 
 
Met betrekking tot de financiële risico’s en maatregelen om die te dekken, verwijzen we naar 
pagina 24 van het meerjarenplan.  W13 doet er alles aan om voor een financieel evenwichtige 
situatie te zorgen. 

Financiële 

toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 

reglementen 

� OCMW-decreet Titel VIII hoofdstuk 1 

Eerdere 

beslissingen 

 

Besluitvormings-

proces 

� Raad van beheer W13 25 november 2016 
� Algemene vergadering W13 16 december 2016 

Bijlagen 

 

� Budgetwijziging 2016, meerjarenplan 2015-2019 en budget 2017 van OCMW-vereniging 
W13. 

� Begeleidende nota. 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  



Voorstel van 

beslissing 

De raad neemt kennis van de budgetwijziging 2016, het financieel meerjarenplan 2015-2019 en 
van het budget 2017 van de OCMW-vereniging W13. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 4 

Onderwerp Aangaan van leningen. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Voorzien in OCMW-financieringsbehoefte 

Feitelijke 

aanleiding 

Lopende bouwdossiers  ‘site Gheysens’ en ‘Bellegem, renovatie Begijnhof en andere’ 

Beoordeling In het laatste meerjarenplan gaf de staat van financieel evenwicht de noodzaak aan tot het 
opnemen van 20.200.000 EUR leningen voor de periode 2016-2019. In 2016 is slechts 
1.000.000 EUR opgenomen omdat in 2016 niet alle gebudgetteerde investeringen gerealiseerd 
zijn. 
De leningsintresten blijven laag maar er is toch een tendens tot verhoging. 
De VMSW biedt ons de mogelijkheid om ook voor het woonzorgcentrum van Bellegem te lenen 
via VMSW. 
 
Voordelen in een markt van stijgende intrest: 
Bij VMSW wordt de rentevoet vastgelegd bij ondertekening van de kredietovereenkomst terwijl 
de intrest bij de banken pas wordt vastgelegd na opname van alle gelden. 
Tijdens de opnameperiode moet bij VMSW geen reserveringsvergoeding betaald worden voor 
niet opgenomen gelden. 
Ter indekking van het risico op rentestijging lijkt het aangewezen om via VMSW een lening van 
10.000.000EUR op 30 jaar met vaste rentevoet aan te gaan; deze gelden kunnen in 2017 of 
2018 opgenomen worden. 
Voor de overige behoefte aan leningen is een lastenboek uitgewerkt waarbij prijs gevraagd 
wordt voor leningen op 20  met vaste rentevoet. Het lastenboek voorziet 2 percelen (enerzijds 
site Gheysens, daarnaast project Bellegem, renovatie Begijnhof,…f). Europa zou eventueel een 
beperkte subsidie toekennen voor het SMART-project ‘Gheysens’. 
Voorziene leningen: site Gheysens 4.000.000EUR en Bellegem/Begijnhof eveneens  4.000.000 
EUR. 
We bepalen dat de bank geen recht heeft op schadevergoeding als het OCMW het bedrag aan 
leningen niet volledig gunt. Verder hebben de banken de keuze om in te schrijven voor één of 
voor beide percelen. 

Financiële 

toetsing 

Budget Is opgenomen in meerjarenplan.  

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 

reglementen 

� BBC-regelgeving 

Eerdere 

beslissingen 

 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen � Lastenboek 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

Overwegende dat in het meerjarenplan voorzien is om 20.200.000 EUR leningen op te nemen 
voor de periode 2016-2019 en gelet op de lopende bouwprojecten beslist de Raad om via de 
VMSW voor het woonzorgcentrum van Bellegem een lening op 30 jaar met vaste rentevoet aan 
te gaan voor 10.000.000 EUR. Verder beslist de Raad om ter gunning van bijkomende leningen 
op 20 jaar met vaste rentevoet een algemene offertevraag te doen voor 2x4.000.000EUR. 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 5 

Onderwerp Digitalisering kinderopvang: de gezinsopvang (dienst voor onthaalouders) en de groepsopvang 
(de Blokkenhuizen). Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunning.  

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Kinderopvang i.s.m. ICT 

 
 
 

Doelstelling Efficiëntere werking garanderen en voldoen aan de vereisten vanuit Kind en Gezin binnen de 
groeps- en gezinsopvang van het OCMW, door middel van digitalisering. 

Feitelijke 

aanleiding 

In 2016 werd de kinderopvang onderworpen aan een audit. 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 interne administratieve processen zich opdringen teneinde een 
efficiënte werking te garanderen. 
 
De groeps- en gezinsopvang is gebonden aan heel wat regelgeving. De administratieve last ligt 
hoog. Op heden kennen we een groot deel manuele verwerking. De vereisten vanuit Kind en Gezin 
evolueerden de laatste jaren, o.a. door de invoering van het nieuw decreet, de te behalen 
bezettingsgraad,… Deze wijzigingen maken dat de huidige manier van werken niet langer voldoet. 
Er bestaan softwarepakketten die meegroeiden met de vereisten vanuit Kind en Gezin, en voldoen 
aan deze vereisten.   
 
Recent werd bij de stad Kortrijk een partner gekozen voor het “thuisloket kinderopvangzoeker”. 
Dat project brengt aanbod en vraag voor kinderopvang in de regio Kortrijk bij mekaar. We mikken 
daar op het volledige aanbod zowel van de stad als privaat. Het instrument betekent een 
meerwaarde voor iedereen die opvang voor een kind zoekt.  
 
Waar de focus van de kinderopvangzoeker ligt bij het in kaart brengen van beschikbare 
opvangplaatsen ten voordele van diegenen die opvang zoeken, gaat het in deze nota over de 
digitalisering van de interne administratieve processen binnen de groeps- en gezinsopvang van het 
OCMW. Het gaat over de digitale verwerking van alle noodzakelijke gegevens van zodra een kind 
langsgaat bij een gezins- of groepsopvang van het OCMW.  
 
Het maakt deel uit van het beleidsplan “Digitale stad Kortrijk 2015-2019” onder deel 5. Software 
voor aangepast informatiebeheer en 11. ICT maakt mensen sterker. 

Beoordeling 

 

Huidige situatie 
 
Het OCMW Kortrijk beschikt over een door Kind en Gezin erkende groeps- én gezinsopvang.  
De groepsopvang kent 2 locaties: De Condédreef en St. Janslaan. In totaal beschikken we over 26 
kindplaatsen. Vanaf midden 2018 wordt dit samengebracht naar één nieuwe locatie. We breiden 
op dat moment het aantal kindplaatsen uit. Er wordt gewerkt in verschillende leefgroepen. De 
gegevens worden bijgehouden en verwerkt via het softwarepakket van CEKIRO.  
Een 30-tal onthaalouders zijn aangesloten bij de dienst voor onthaalouders. De 
inschrijvingsprocedure en de opvolging verloopt grotendeels manueel. Voor de facturatie en 
gegevensverwerking naar Kind en Gezin maken we gebruik van het softwareprogramma New 
Horizon van CEVI - Logins.  
 
Meer en betere afstemming is aangewezen. 
 
De huidige manier van werken laat niet toe om op een efficiënte manier tewerk te gaan:  
� We werken met verschillende software voor de groeps- en gezinsopvang, wat maakt dat 

zowel de verantwoordelijken van beide opvangvormen, als de personen die instaan voor de 
administratieve verwerking, niet voor elkaars werking ingeschakeld kunnen worden. 

� De manuele verwerking van de gegevens, zeker binnen de gezinsopvang, is tijdrovend. Veel 
vergt manuele correctie, weinig verloopt geautomatiseerd (bv. facturatie). 

� Beleidsmatig zijn we niet in staat om alle indicatoren op te volgen en toekomstige 
bewegingen te sturen (vb. evolutie bezettings- subsidiegraad en aandeel voorrangsgroepen 
over het jaar heen, lijsten en voortgangsrapporten,…).  

  
 
Doel van de digitalisering 
 
Eén digitaal platform waar beide opvangvormen gebruik van kunnen maken 
� gemeenschappelijk voor zowel groeps- als gezinsopvang zonder een verlies te betekenen 

voor één van de twee opvangvormen tegenover de huidige toepassingsmogelijkheden. 



� toelaat de coördinatoren van beide opvangvormen gezamenlijk in te laten staan voor de 
kinderopvang 

� de administratieve verwerking is gelijklopend waardoor de permanentie eenvoudig alle 
ouders een antwoord kan geven op hun vragen zonder van programma of veelvoud van 
schermen te moeten switchen, en de backoffice toelaat om op een uniforme manier te werk 
te gaan. 

 
De keuze valt vanuit dat gegeven op één programma voor de groeps- en gezinsopvang, of twee 
softwarepakketten met een aantoonbare koppeling tussen de twee pakketten. 
 
 
Eenvoudige digitale input en verwerking van gegevens, de mogelijkheid om deze gegevens digitaal 
bij te houden, lijsten te trekken en automatische berekening van gegevens vanuit beleidsmatig 
oogpunt: 
� Registratie aanvragen kinderopvang 
� Beheren van kinddossiers 
� Uurroosters (groepsopvang) 
� Digitaal klassement 
� Lijsten en rapporten 
� Faciliteiten voor de leefgroepen groepsopvang 
� Faciliteiten voor de onthaalouders 
� Facturatiesysteem 
� Berekeningssystemen: automatisch vanuit de gegevens die in het systeem zitten 
 
Willen we de huidige manier van werken optimaliseren, is een doorgedreven gebruik van een 
softwarepakket met specifieke functionaliteiten noodzakelijk.  
 
 
Bestek 
Voor het digitaliseren van de groeps- en gezinsopvang, stelde de directie bedrijfsvoering een 
bestek op met nr 2016/1191. 
De opdracht wordt afgesloten voor de duur van 4 jaar en is na 4 jaar verlengbaar. 
De gunnningscriteria zijn: 
� Prijs – 40 punten 
� Functionaliteit – 40 punten 
� Planning en projectaanpak – 10 punten 
� Technologie | niet functionele eisen – 10 punten 
De raming bedraagt 25.000 euro (exclusief btw) of 30.250 euro (inclusief 21% btw). 
De directie bedrijfsvoering stelt als wijze van gunnen de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
Het leveren van eventuele extra hardware zoals touchscreen of tablets behoort niet tot deze 
opdracht maar kan in het kader van het ICT-raamcontract aangekocht worden. 

Financiële 

toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 

reglementen 

� 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, § 2, 1° d (Limiet 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 2 §1 3°.Het koninklijk besluit van 14 
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

Eerdere 

beslissingen 

 

Besluitvormings-

proces 

 
 

Bijlagen 

 

� bestek nr 2016/1194 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  



Voorstel van 

beslissing 

De raad stelt de voorwaarden vast voor het digitaliseren van de groeps- en gezinsopvang, volgens 
het bestek nr 2016/1191 opgemaakt door de directie bedrijfsvoering. 
 
De raad kiest als wijze van gunnen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 6 

Onderwerp Leveren van een op maat ingericht attractief voertuig type meubelbak/marktwagen. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Indiener Sabien Maes 
Dennis Hofman/Bart Denys 

Dienst Dienst Facility 
Wijkteams 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het leveren van een op maat ingericht 
attractief voertuig type meubelbak/marktwagen. 

Feitelijke 

aanleiding 

De wijkteams kennen al jaren een uitgebreid activiteiten- en dienstverleningsaanbod, om echter 
de meest kwetsbare burgers te bereiken is het essentieel om uit onze muren te treden en de 
onderbeschermden actief op te sporen. Onder andere met het project Visite en het netwerk Buren 
voor Buren zetten we via huisbezoeken hierop in, daarnaast is het noodzakelijk om niet alleen in 
te zetten op individuele hulpverlening maar ook het sociaal weefsel in buurten te versterken. 
Kleinschalige, buurtgebonden wijkinitiatieven kunnen hiertoe bijdragen. Om dit op een 
aantrekkelijke en logistiek-efficiënte manier te organiseren maken we gebruik van een 
omgebouwd voertuig: Voiture. 
 
Begin 2016 vernam het OCMW dat we met het project Voiture weerhouden waren voor subsidies 
van de Nationale Loterij in het thema Armoede en sociale inclusie. Van de 638 indieners waren er 
amper 66 organisaties weerhouden voor subsidie.  
 
In Kortrijk zijn zeven wijkteams actief, gebiedsdekkend over heel Kortrijk. Elk wijkteam maakt 
een wijkactieplan op, dat heel concrete initiatieven ontwikkeld in de wijk in samenwerking met 
partners en lokale verenigingen. In alle wijkactieplannen wordt co-productief gewerkt en zijn 
vindplaatsgerichte, outreachende activiteiten aanwezig. Tijdens de lente en zomer mikken we op 
minstens drie initiatieven per week, in de winter op één à twee, daarnaast toonden de brugfiguren 
(aan de schoolpoorten), gebiedswerking, consumentenzaken en andere stadsdiensten hun 
interesse om gebruik te maken van het voertuig. De wagen is compatibel met de 1777-bus. 
Terwijl de 1777-bus vooral een informatieve, vormend concept heeft, straalt Voiture animatie en 
gezelligheid uit, beide bussen versterken mekaar en zullen vaak samen worden ingezet. 
 
Essentieel in het concept is dat het voertuig bestuurd wordt door een chauffeur rijbewijs B, zodat 
elke medewerker die dit wil inzetten voor zijn initiatief zelf de wagen kan besturen. Wie gebruik 
maakt van het voertuig zorgt zelf voor het vervoer, we werven geen chauffeur hiervoor aan. De 
dispatching/reserveren van de ritten wordt in het bestaande systeem van de organisatie van het 
personenvervoer ingebracht.  
 
We begrootten hiervoor €45.000, waarvan €20.000 subsidies voorzien door de Nationale Loterij. 

Beoordeling 

 

In het kader van de opdracht “leveren van een op maat ingericht attractief voertuig type 
meubelbak/marktwagen” werd een bestek met nr. 20170216/BD/OPZB opgesteld door OCMW 
Kortrijk. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.000,00 exclusief BTW of € 44.770,00 
inclusief 21% BTW. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 
We stellen voor om volgende firma’s aan te schrijven voor een offerte: (zie bijlage) 

Financiële 

toetsing 

Budget 45.000 euro. 

Visum ontvanger Goedgekeurd. 

Wetten en 

reglementen 

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

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

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



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

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

Eerdere 

beslissingen 

� Kennisgeving aan Raad bekomen subsidies voor het project Voiture van de Nationale Loterij.  

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen 

 

� Bestek 
� Raming 
� Lijst aan te schrijven firma’s 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

Het bestek met nr. 20170216/BD/OPZB en de raming voor de opdracht “leveren van een op maat 
ingericht attractief voertuig type meubelbak/marktwagen”, opgesteld door OCMW Kortrijk 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 € 37.000,00 exclusief BTW of € 44.770,00 
inclusief 21% BTW. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
De lijst met aan te schrijven firma’s wordt goedgekeurd. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 2016 | punt 7 

Onderwerp Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6. Gunning ABR-
verzekering. 

Indiener Francine Vanneste Dienst Dienst Facility 

 

 

 

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

Feitelijke 

aanleiding 

De opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6” werd 
na 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. 
Voor de uitvoering overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
20160929/FV/OA is een bevel van aanvang vastgelegd op 13 februari 2017. 
In zitting van 17 november 2016 gaf de Raad voor Maatschappelijk welzijn voor fase 8+9 de 
opdracht een prijsvraag te organiseren voor het bekomen van een verzekering ‘Alle Bouwplaats 
Risico's’ voor de restauratiewerken Begijnhof Fase 8 en 9, woningen 3 t/m 9 te Kortrijk, via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor diensten. 

Beoordeling 

 

In het kader van de opdracht “ABR verzekering Begijnhof fase 8+9” werd een bijzonder bestek 
met nr. 2016166/fv/OPZB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.810,78 incl. taksen. 
Volgende firma’s uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure, aangevuld 
met : 
� AXA, Vorstlaan 25 te 1170 BRUSSEL; 
� Ethias, Prins-Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt 
� Federale verzekeringen, Kortrijksestraat 389 E te 8500 KORTRIJK. 
� Belfius Insurance, Galileelaan, 6 te 1210 Brussel 
� Malfait NV Verzekeringskantoor, Minister Tacklaan, 33  te 8500 KORTRIJK; 

 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 22 december 2016 te bereiken. 
Gezien de restauratiewerken op 13 februari starten zal de gestanddoeningstermijn van 240 
kalenderdagen niet overschreden worden. 
 
Op 04/01/2017 stelde de dienst Facility een verslag van nazicht van de offertes op. 
Volgende offertes werden ontvangen: 
� - Ethias, Prins-Bisschopssingel, 73 te 3500 Hasselt offerte exclusief BTW: 14.167,29 € premie 

+ 600 € per supplementaire maand 
 
Andere aangeschreven kandidaten namen niet deel omwille van volgende redenen: andere 
prioriteiten, verhuisperiode, en zowel Belfius als Malfait NV Verzekeringskantoor omwille van 
recente zware schades bij twee andere dossiers van het OCMW. 

 
De geraamde kostprijs, € 8.810,78 inclusief taksen, was gebaseerd op een gemiddelde van de 
twee vorige dossiers ( Beg fase 6 en 7) die werden gegund aan Belfius. Daarom werd er 
geïnformeerd naar de hoge prijszetting voor de huidige ABR verzekering bij Ethias.  
De aangerekende premie voor dit dossier bedraagt 0,00312 van de kostprijs van de restauratie, 
inclusief erelonen. In fase 6 was dit 0,00205 en voor fase 7 slechts 0,00181 van de kostprijs. 
 
Ethias verduidelijkte zijn prijsofferte als volgt:  de premieberekening gebeurt op basis van hun 
tarificatieprogramma dat rekening houdt met de voorgelegde gegevens in het dossier (kostprijs 
omliggende panden), het schadeverleden en jarenlange statistieken, waarbij vaststaat dat 
premies voor kleinere woningen hoger liggen dan deze voor een groot gebouw.  
Het tijdsbestek waarin diende prijs gegeven, was voor hen ruim voldoende en speelde niet mee in 
de hoge prijszetting. Er kon geen lager prijs bedongen worden.   
 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Ethias 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 14.167,29  incl. taksen (exclusief de prijs voor 
eventuele termijnuitbreiding van 1 maand, prijsopgave per maand). 

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. 

� Raad van 17 november 2017: goedkeuring verslag van nazicht van de offertes en gunning 
onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van het gunningsdossier door de 
subsidiërende overheid aan de laagste bieder. Opdracht een prijsvraag te organiseren voor 
het bekomen van een verzekering ‘Alle Bouwplaats Risico's’ voor de restauratiewerken 
Begijnhof Fase 8 en 9. 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen 

 

� 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 4 januari 2017, 
opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “ABR voor Restauratiewerken Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-
5-6” wordt gegund aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Ethias, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 14.167,29 inclusief taksen. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2016166/FV/OPZB 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 8 

Onderwerp Goedkeuring voor toetreden tot raamcontract leveren van hoog-laag bedden, nachtkastjes en 
slaapmeubilair via zorgbedrijf Antwerpen als opdrachtencentrale.  

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract aankoop hoog-laag bedden & toebehoren via groepsaankoop 
georganiseerd door Zorgbedrijf Antwerpen. 

Feitelijke 

aanleiding 

Onze huidig raamcontract voor de aankoop van hoog-laag bedden loopt dit jaar ten einde. Voor 
de aankoop van de nieuwe bedden welke voorzien zijn voor het project bellegem is het de 
bedoeling om een nieuw raamcontract aan te gaan. 
Het zorgbedrijf Antwerpen heeft raamcontract waar de aangeboden producten en voorwaarden 
volledig binnen onze verwachten liggen en waar de financiële voorwaarden en de garanties beter 
zijn dan deze welke wij momenteel hebben en welke we dachten te kunnen realiseren indien we 
zelf een offertevraag voor raamcontract zouden uitschrijven. 
Wij kunnen toetreden tot dit raamcontract van zorgbedrijf Antwerpen. 

Beoordeling Het zorgbedrijf Antwerpen heeft de opdracht  toegewezen aan Wissner-Bosserhoff Belgium, 
bedrijvenlaan 1 te 2800 Mechelen tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze 
inschrijver. 
 
Dit raamcontract is tegen volgende voorwaarden: 
20 jaar waarborg op de bedden met 20 jaar preventief onderhoud 
10 jaar waarborg op de nachtkastjes 
 
Eenheidsprijzen voor de standaard producten welke wij afnemen: 
 
Bed sentida 06 :€ 1.299  onze huidige prijs:  € 1.440 
nachtkastje      : € 233 onze huidige prijs: € 245,77 
 
Tevens zijn er vaste prijzen en korting vastgelegd voor het volledige gamma van toebehoren en 
reserveonderdelen. 
Daarnaast zijn er extra kortingen voorzien van zodra er meer dan 10 stuks besteld worden voor 
één levering. 
 
Gezien de prijzen en voorwaarden is het zeker aangewezen om mee te gaan in dit raamcontract. 
De voorgestelde leverancier is tevens de huidige leverancier zodat dit zorgt voor gelijkvormigheid 
en continuïteit. Het personeel en de directie is zeer tevreden over de huidige bedden en is ook 
voorstander om verder te gaan met hetzelfde materiaal.. 

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 artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening 
van verschillende aanbestedende overheden toelaat. 

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

� Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende 
het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 

� Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
� De organieke wet van 8 juli 1976.  
� De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en de latere wijzigingen; 

Eerdere  



beslissingen 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen 

 

� Toegewezen offerte. 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist dat OCMW Kortrijk een beroep zal doen op 
Zorgbedrijf Antwerpen als opdrachtencentrale voor de openbare aanbesteding met betrekking tot 
het volgende bestek: raamcontract leveren van hoog-laag bedden, nachtkastjes en slaapmeubilair 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist dat OCMW van Kortrijk zich zal neerleggen bij de 
wijze waarop de gunningsprocedure door de aankoopdienst van Zorgbedrijf Antwerpen werd 
georganiseerd alsook met de beslissingen die hierdoor werden genomen. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 9 

Onderwerp Aankoop nood- en verlichtingstoestellen voor crisisopvang, Brugsestraat 34 te 8500 Kortrijk. 
Voorstel tot gunning.  

Indiener Sabien Maes Dienst Dienst Facility 

 

 

 

Doelstelling Goedkeuring gunning aankoop noodverlichting en verlichtingstoestellen voor Brugsestraat 34 te 
8500 Kortrijk. 

Feitelijke 

aanleiding 

In zitting van 19 februari 2015 besliste de Raad het pand ‘de Bolster’, Brugsestraat 34 te Kortrijk 
aan te kopen met het oog op de herlocalisatie van de kamers voor crisisopvang. 
De renovatie van het pand zou enerzijds door de leerwerkplaats (in samenspraak met de dienst 
facility) en anderzijds door externe aannemers gebeuren.   
De elektriciteitswerken worden uitgevoerd door de leerwerkplaats. Voor de aankoop van de 
verlichtingstoestellen en de noodverlichtingstoestellen werd aan 3 leveranciers een offerte 
gevraagd. 

Beoordeling 

 

Er werden 3 offertes ontvangen: 
� Cebeo Kuurne, Industrielaan 3 te 8520 Kuurne (€ 8.032,38 exclusief BTW of € 9.719,17 

inclusief 21% BTW); 
� Axioma NV, Mannebeekstraat 31 te 8790 Waregem (€ 15.870,84 exclusief BTW of 

€ 19.203,72 inclusief 21% BTW); 
� Cheyns Kortrijk, Zwingelaalrsstraat 7 te 8500 Kortrijk (€ 7.754,90 exclusief BTW of 

€ 9.383,44 inclusief 21% BTW) 

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 19 februari 2015: principiële beslissing tot verkoop woningen Handboogstraat 22 
tot en met 30.  

� Raad van 19 februari 2015: aankoop pand Brugsestraat 34 Kortrijk voor herlocalisatie van 8 
kamers voor crisisopvang. 

� Raad van 9 juli 2015: aanvraag van een slopings- en bouwvergunning voor renovatieproject 
Bolster, Brugsestraat 34 Kortrijk. 

Besluitvormings-

proces 

�  

Bijlagen 

 

� 3 offertes 
� Prijsvergelijking van de 3 offertes 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Cheyns Kortrijk, Zwingelaalrsstraat 7 
te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van (€ 7.754,90 exclusief BTW of 
€ 9.383,44 inclusief 21% BTW). 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 10 

Onderwerp Raamcontract levering brood en banket. Voorstel tot gunning.  

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility 

 

 

 

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

Feitelijke 

aanleiding 

Op 31 mei 2017 verloopt het huidig raamcontract voor leveren brood en gebak en diende een 
nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden. We stelden in samenspraak met de geïnteresseerde 

leden van W13, namelijk OCMW Zwevegem en OCMW Menen, een bestek op. Beide Besturen 

gaven een mandaat aan OCMW Kortrijk om op te treden als opdrachtcentrale in deze opdracht. In 
zitting van 20 oktober 2016 keurde de Raad van OCMW Kortrijk de lastvoorwaarden, de raming 
en de gunningswijze als algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking, goed. 

Beoordeling 

 

In het kader van de opdracht “raamcontract levering brood en banket” werd een bestek met nr. 
20161206/RL/OOA opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 500.787,23 exclusief BTW of € 530.834,46 
inclusief 6% BTW voor de duur van het contract (3jaar), waarvan € 297.974,93 exclusief BTW of 
€ 315.853,43 inclusief 6% BTW voor OCMW Kortrijk voor 3 jaar. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 oktober 2016 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open 
offerteaanvraag. 
De aankondiging van opdracht 2016/S 207-375233 werd gepubliceerd op 26 oktober 2016 in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2016-532752 werd gepubliceerd op 21 oktober 2016 op nationaal 
niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 december 2016 om 09.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 3 augustus 2017. 
 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
� BAKKERIJ RANSON-CANNIERE BVBA, Lammersakker 4 te 8700 Tielt (€ 496.071,31 exclusief 

BTW of € 525.835,59 inclusief 6% BTW); 
� PANIFEX BVBA, Nieuwstraat 17-19 te 9402 Meerbeke (€ 587.931,62 exclusief BTW of 

€ 623.207,52 inclusief 6% BTW); 
 
De in het lastenboek beschreven gunningscriteria waren :  
� Prijs: max. 60 punten 
� Smaaktesten op stalen: max. 25 punten 
� Zichtbare kwaliteit op stalen: max. 10 punten 
� Leveringsmodaliteiten, Catalogus, Controlesysteem en kwaliteitsgarantie en Communicatie en 

klachtenbehandeling: max. 5 punten. 
 
Op 20/12/2016 vonden de smaaktesten plaats. Zoals voorzien in het lastenboek gebeurden de 
smaaktesten voor de 3 Besturen samen. De beoordelaars zijn een representatieve groep van 13 
personen uit ons doelpubliek: 3 interne koks van de WZC, 6 gebruikers (bewoners van onze WZC 
en bezoekers van onze LDC), 3 verantwoordelijken van de WZC of LDC en 1 externe deskundige. 
De groep was samengesteld door testpersonen van zowel Zwevegem, Menen als Kortrijk.  
12 produkten werden blind geproefd en beoordeeld op smaak en 10 produkten op zichtbare 
kwaliteit. De beoordeling gebeurde individueel. De totaalscore voor smaak en voor uitzicht is het 
gemiddelde van de door elk beoordelaar gegeven score en dit per beoordeeld produkt. (zie 
proces-verbaal van de smaaktesten in bijlage). 
 
De beoordeling van de leveringsmodaliteiten, Catalogus, communicatie en klachtenbehandeling 
gebeurde aan de hand van de beschrijving in de offerte. 
 
De offertes worden als volgt beoordeeld: 
 

Nr. Naam 
Punten 
prijs 

Punten 
smaak 

Punten 
lever.modal. 

Totaal 
Score 

Prijs incl. btw* 

1 Ranson-Canniere BVBA 60 24,15 4 88,15 € 496.071,31 



2 Panifex BVBA 50,53 24,32 2 76,95 € 587.878,80 

 
De inschrijvingsprijs van bakkerij Ranson-Canniere voor het aandeel Kortrijk bedraagt € 
295.363,86 exclusief BTW of € 313.085,69 inclusief 6% BTW voor 3 jaar. 
Op 22 december 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 BAKKERIJ RANSON-CANNIERE BVBA, Lammersakker 4 te 8700 
Tielt, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale voor OCMW Menen en OCMW Zwevegem bij de 
gunning van de opdracht. 

Financiële 

toetsing 

Budget Voorzien bij onderscheiden instellingen. 

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

Wetten en 

reglementen 

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

� De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
25, en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de 
verplichting om zelf een 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 20 oktober 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen 

 

� Proces Verbaal van opening 
� 2 offertes 
� Tabel rekenkundig nazicht 
� Verslag van nazicht van de offertes 
� Proces-verbaal van de smaaktesten 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 december 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 levering brood en banket” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde BAKKERIJ 
RANSON-CANNIERE BVBA, Lammersakker 4 te 8700 Tielt, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 
offerte van deze inschrijver. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20161206/RL/OOA. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017| punt 11 

Onderwerp Geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze.  

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility 

 

 

 

Doelstelling Goedkeuring prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking voor het geïntegreerd kunstwerk voor het project Bellegem 

Feitelijke 

aanleiding 

In kader van het decreet van de Vlaamse regering met betrekking tot de integratie 
van kunstwerken in gebouwen dient er een kunstproject voorzien te worden in onze 
huidige bouwprojecten. 
Er dienen volgende budgetten voorzien te worden: 
project Bellegem: €69.927,60 ( exclusief BTW) 
project Site Gheyssen: € 15.747 ( exclusief BTW ) 
Deze budgetten werden opgenomen in de begroting van de projecten en maken deel 
uit van ons technisch financieel plan van deze projecten. 
 
Binnen het ontwerpteam werd er een voorstel voorgelegd aan de subsidiërende 
overheden om de budgetten te herverdelen namelijk: 
project Bellegem: € 40.000 ( exclusief BTW) 
project Site Gheyssen: € 35.000 ( exclusief BTW ) 
 
Er wordt voorgesteld om in het project Bellegem een grafisch kunstproject te voorzien 
geïnspireerd op een voorstel van het kenniscentrum dementie.  Met het voorgestelde 
project moet het haalbaar zijn om dergelijk kunstproject te realiseren. 
 
Er wordt voorgesteld om in het project site Gheyssen een plastisch kunstwerk te 
voorzien, indien mogelijk op het openbaar domein.  
 
Beide projectvoorstellen werden inhoudelijk afgetoetst bij de subsidiërende 
overheden. Deze staan achter de voorstellen. 
 
Voor Bellegem wordt er voorgesteld om een grafisch kunstproject te voorzien 
gespreid over de diverse afdelingen. Aan de kandidaat kunstenaars zou er tevens 
voorgesteld worden om dit te integreren in het volledige project met aangepaste 
kleurkeuzes voor het voorziene schilderwerk om zo tot een rustgevend en 
dementievriendelijk geheel te komen.  
 
Er wordt voorgesteld om 6 kunstenaars te contacteren, waarvan er dan 3 voorgesteld 
worden aan de raad om een voorstel uit te werken. Deze shortlist van 3 kunstenaars 
zal opgemaakt worden door het ontwerpteam. 
Deze 3 kunstenaars stellen een uitgewerkt voorstel voor aan de beoordeelaars. 
 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Visie van de kunstenaar in verband met het 
voorgestelde kunstproject 

40 

 Vanuit een omstandige omschrijving van de kunstwerk door de 
inschrijver wordt er afgetoetst in hoeverre dit past binnen de visie en 

het concept van het bouwproject.  
Er wordt nagezien in hoeverre het kunstwerk de missie, de visie, de 
waarden en de doelstellingen van onze organisatie ondersteunen, 
rekening houdend met de specifieke instelling en de naamgeving, of 
ertoe bijdragen om deze zichtbaar te maken. 
Dit gebeurt via een tekst en een voorstel tegenover de 
deskundingen. 
De kunstenaar kan zijn voorstel toelichten gedurende 1u aan de 
hand van schetsen, tekeningen of modellen. Hiertoe zal de 
kunstenaar uitgenodigd worden.  
 
Punten: 
uitstekend: 40 
zeer goed: 35 
goed: 28 
voldoende: 20 



minder goed: 10 
onvoldoende: 0 

2 Integratie en relevantie van het kunstwerk in het 
project 

40 

 Dit gebeurt via een tekst en een voorstel tegenover de 
deskundingen. 
De kunstenaar kan zijn voorstel toelichten gedurende 1u aan de 
hand van schetsen, tekeningen of modellen.  

 
Het is de bedoeling dat een kunstenaar de deskundigen een goede 
visie geeft over zijn voorstel in het bouwproject. 
Hiertoe zal de kunstenaar uitgenodigd worden.  
 
Er wordt vanuit de nota met schetsen en omschrijving nagezien in 
hoeverre het geïntegreerde kunstwerk aansluit op de architectuur en 
de werking van het complex.Deze worden ingediend bij het 
offertevoorstel. 
 
De beoordeling gaat over de esthetische integratie en de relevantie 
van het kunstproject.  
Er wordt nagezien als het kunstwerk aansluit op de vormgeving en 
afwerking van het gebouw, zoals ontworpen, en indien het een 
meerwaarde vormt. 
Het is de bedoeling dat het kunstwerk zichtbaar is en een uitstraling 
heeft binnen het gebouw en dit binnen zijn context. 
 
Punten: 
uitstekend: 40 
zeer goed: 35 
goed: 28 
voldoende: 20 
minder goed: 10 
onvoldoende: 0 

3 Duurzaamheid van het kunstwerk 20 

 Het gaat hier om de technische duurzaamheid van het kunstwerk. 
 
Er wordt gestreefd naar een kunstwerk met een grote duurzaamheid. 
Dit wil zeggen dat het goed onderhoudbaar is en een levensduur 
heeft in functie van de levensduur van het gebouw. 
 
Dit wordt beoordeeld aan de hand van een technische beschrijving 
van de kunstenaar. 
 
Punten: 
uitstekend: 20 
zeer goed: 16 
goed: 13 
voldoende: 10 
minder goed: 5 
onvoldoende: 0 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

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

Voor de gunningscriteria krijgen de inschrijvers naar vaststelling en oordeel van de 
deskundige, een aantal punten volgens hun vrije appreciatie en volgens de hierboven 
vermelde richtlijnen.  
De beoordeling zal enkel gebeuren aan de hand van de gevraagde 
beoordelingsdocumenten.  
De aanbestedende overheid behoudt zich wat de puntentoekenning betreft, het recht 
voor van vrije appreciatie. De deskundigen kunnen bij elk gunningcriterium ofwel 
unaniem punten toekennen ofwel per deskundige punten toekennen en zo een 
gemiddelde berekenen ( dit indien er geen unanimiteit kan bekomen worden). 
 
De deskundigen zullen een voorstel doen aan het Aanbestedend Bestuur voor het 
plaatsen van deze uitvoeringsopdracht en een rangorde maken van de diverse 
bieders.   
 



De beoordeling zal enkel gebeuren indien de voorstellen op een technisch 
aanvaardbare wijze geïntegreerd zijn. Het kunstwerk moet in die mate geïntegreerd 
dat het geen afbreuk doet op de functionaliteit, de werking, de bouwkundige 
verplichting, de voorschriften van het gebouw. ( voorbeeld: toegankelijkheid, 
brandweervoorschriften, stabiliteit, functionaliteit, ... ). Voorstellen die niet voldoen 
aan bovenvermelde richtlijnen en dus afbreuk doen op de functionaliteit van het 
gebouw worden niet beoordeeld. 
 
 
De gunningscriteria worden  beoordeeld door een groep van deskundigen, die is 
samengesteld uit:  
 
Philippe De Coene                   Voorzitter OCMW 
**                                         Raadslid OCMW 
An Spriet   Waarnemend Secretaris  
Nick Vandommele                     Verantwoordelijke B&O 
Jan Goddaer   Directeur Lichtendal / De Weister 
Frank Claerhout   Directeur vzw Zusters Augustinessen 
***    Vertegenwoordiger Stad Kortrijk 
***                                             Buro II & Archi +I 
***                                             Buro II & Archi +I 
***                             Extern deskundige (fotograaf) 
***                             Deskundige dementie.  
 
  
De deskundigen kunnen zich laten vervangen, een geldig verslag kan opgemaakt 
worden van zodra er 7 deskundigen of vervangers aanwezig zijn. 
Rik Lambert, Directeur facility OCMW Kortrijk, is voorzitter.  
De voorzitter is belast met het goed verloop van de procedure, het opmaken van de 
processen-verbaal van de werkzaamheden en de verslagen van de deskundigen.  Hij 
is niet stemgerechtigd.  
 
Uitsluiting 
Een inzending kan door de voorzitter worden uitgesloten om elk van de volgende 
redenen: 
• indien een inschrijver een deskundige tracht te beïnvloeden of benadert in de 
loop van de procedure; 
• wanneer één van de voorwaarden, instructies of vereisten voor de prijsvraag 
niet nageleefd zouden zijn. 
 
De deskundigen zullen de kandidaten rangschikken in dalende volgorde van punten. 
De uitslag van de deskundigen is collegiaal, onbetwistbaar en onherroepelijk. 
 
De beste aanbieder krijgt: 
Ofwel de volledige opdracht zoals beschreven 
Ofwel 2.000 € ( exclusief BTW), indien er door het bestuur geopteerd wordt om deze 
dienstenopdracht niet uit te voeren, of het ontwerp niet te starten binnen het jaar. 
Indien om een of andere reden binnen een termijn van 1 jaar na de bekendmaking 
van de beste aanbieder, geen overeenkomst tussen opdrachtgever en de beste 
aanbieder afgesloten is, dan wordt in plaats van het toevertrouwen van de opdracht, 
een bedrag toegekend van 2.000 €. Dit bedrag is over te maken op het 
rekeningnummer uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van één jaar 
na de bekendmaking; 
- de tweede ontvangt 2.000 €; 
- de derde ontvangt 2.000 €; 
De prijzen zijn exclusief BTW . 
 
De deskundigen hebben het recht om één of meerdere prijzen niet toe te kennen, 
mits motivering.  Een aanvaarbare motivatie si het feit dat het voorgestelde voorstel 
onvoldoende uitgewerkt is op maat van het project en of afwijkt van de voorwaarden 
van het bestek.  
De uitbetaling van deze prijzen zal uiterlijk 1 maand na de bekendmaking van de 
uitslag gebeuren, met uitzondering van de regeling ten aanzien van de eerste 
laureaat. De prijssommen zullen overgemaakt worden op de naam en het 
rekeningnummer zoals vermeld staat op het identiteitsbewijs.  
 
Na goedkeuring en aanduiding van de uitslag behoudt de Opdrachtgever zich het 
recht voor de werken als dusdanig al of niet te laten uitvoeren. 
 

Beoordeling 

 

In het kader van de opdracht “geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem” werd een 
bestek met nr. 159 opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 exclusief BTW of 
€ 48.400,00 inclusief 21% BTW. 



Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 15 maart 2018 om 09.00 
uur voorgesteld. 

Financiële 

toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

Wetten en 

reglementen 

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

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

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

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

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

Eerdere 

beslissingen 

� Raad van 17 oktober 2013, goedkeuring van zorg-strategisch plan. 
� Raad van 19 december 2013, planning technisch financieel plan voor projectfase 

1 en 2 
� Raad van 23 januari 2014, goedkeuring conceptnota, bouwprogramma en 

programma van eisen voor projectfase 1 St Jozef als basis voor het opmaken van 
een bestek voor het aanstellen van de ontwerper en als onderdeel van het 
Technisch financieel plan. 

� Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken. 
� Vast bureau van 11 maart 2014. 
� Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor 

het aanstellen van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef 
� Raad van 25 juni 2014, aanstelling ontwerpteam zorgcampus St Jozef. 
� Raad van 25 juni 2014, richtlijnen voor ontwerpteam voor opmaak schetsontwerp 

zorgcampus St Jozef. 
� Raad van 18 september 2014, goedkeuring schetsontwerp en richtlijnen voor de 

opmaak van het voorontwerp. 
� Raad van 16 oktober 2014, Goedkeuring voorontwerp en opmaken richtlijnen 

voor de ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor 
zorgcampus St Jozef. 
Goedkeuring om voorafgaandelijke vergunning lokaal dienstencentrum aan te 
vragen. 
Goedkeuring uitbetaling van 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp. 

� Raad van 27 november 2014, goedkeuring TFP WZC volgens systeem van 
prefinanciering en voorontwerp assistentiewoningen, het buurthuis en het dossier 
infrastructuurwerken en indienen beide dossiers ter subsidiëring. 
Goedkeuring uitbetaling volgende 50% ereloon op de schijf voorzien bij 
voorontwerp. 
Beslissing dat er gestart wordt met de opmaak van het uitvoeringsdossier zodra 
dossier ontvankelijk verklaard wordt door beide subsidiërende overheden. 

� Raad van 21 mei 2015, goedkeuring om het bouwaanvraagdossier, opgemaakt 
door BURO II & ARCHI+I in te dienen en aktename van de start van de opmaak 
van het uitvoeringsdossier. 

� Raad van 20 augustus 2015 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
dossier en goedkeuring indienen definitief uitvoeringsdossier bij V.M.S.W. 

� Raad van 27 augustus 2015 goedkeuring gunning opdracht “Archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem dossier woonzorgcentrum, 
assistentiewoningen, buurthuis en infrastructuurwerken Bellegem” aan Ruben 
Willaert BVBA, Bloemistenstraat 6, 8340 Sijsele-Damme 

� Raad van 21 januari 2016 Goedkeuring gunning opdracht: Ruwbouw, voltooiing, 
technische uitrusting en infrastructurele werken voor de realisatie zorgcampus 
Bellegem met woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale flats en lokaal 
dienstencentrum, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring 
gunningsdossier door subsidiërende overheid V.M.S.W. 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen 

 

� Bestek 
� Lijst uit te nodigen kunstenaars 



Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

Het bestek met nr. 159 en de raming voor de opdracht “geïntegreerd kunstwerk voor 
WZC Bellegem”, 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. Het budget bedraagt € 40.000,00 
exclusief BTW of € 48.400,00 inclusief 21% BTW. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 
Het ontwerpteam zal vanuit de voorgelegde lijst van 6 kunstenaars, 3 kunstenaars 
voorstellen aan de raad om dan uit te nodigen voor de opmaak van een voorstel. 
 
De voorstellen van de drie aangeduide kunstenaars dienen het bestuur ten laatste te 
bereiken op 15 maart 2018 om 09.00 uur. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017| punt 12 

Onderwerp Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk . 
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze. 

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility 

 

 

 

Doelstelling Goedkeuring prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor 
het geïntegreerd kunstwerk voor het project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf 
Kortrijk. 

Feitelijke 

aanleiding 

In kader van het decreet van de Vlaamse regering met betrekking tot de integratie van 
kunstwerken in gebouwen dient er een kunstproject voorzien te worden in onze huidige 
bouwprojecten. 
Er dienen volgende budgetten voorzien te worden: 
project Bellegem: €69.927,60 ( exclusief BTW) 
project Site Gheyssen: € 15.747 ( exclusief BTW ) 
Deze budgetten werden opgenomen in de begroting van de projecten en maken deel uit van ons 
technisch financieel plan van deze projecten. 
 
Binnen het ontwerpteam werd er een voorstel voorgelegd aan de subsidiërende overheden om de 
budgetten te herverdelen namelijk: 
project Bellegem: € 40.000 ( exclusief BTW) 
project Site Gheyssen: € 35.000 ( exclusief BTW ) 
 
Er wordt voorgesteld om in het project Bellegem een grafisch kunstproject te voorzien 
geïnspireerd op een voorstel van het kenniscentrum dementie.  Met het voorgestelde project moet 
het haalbaar zijn om dergelijk kunstproject te realiseren. 
 
Er wordt voorgesteld om in het project site Gheyssen een plastisch kunstwerk te voorzien, indien 
mogelijk op het openbaar domein.  
 
Beide projectvoorstellen werden inhoudelijk afgetoetst bij de subsidiërende overheden. Deze 
staan achter de voorstellen. 
 
Voor dit specifieke kunstproject streeft de bouwheer naar een plastische kunstvorm welke aansluit 
op het gebouw. Het kunstproject past in de missie en visie van het volledige project en werkt 
versterkend. Het project kan onder voorwaarden op het aansluitend openbaar domein geplaatst 
worden. 
 
Er wordt voorgesteld om 6 kunstenaars te contacteren, waarvan er dan 3 voorgesteld worden aan 
de raad om een voorstel uit te werken. Deze shortlist van 3 kunstenaars zal opgemaakt worden 
door het ontwerpteam. 
Deze 3 kunstenaars stellen een uitgewerkt voorstel voor aan de beoordeelaars. 
 
 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Visie van de kunstenaar in verband met het 
voorgestelde kunstproject 

40 

 Vanuit een omstandige omschrijving van de kunstwerk door de 
inschrijver wordt er afgetoetst in hoeverre dit past binnen de visie en 
het concept van het bouwproject.  
Er wordt nagezien in hoeverre het kunstwerk de missie, de visie, de 
waarden en de doelstellingen van onze organisatie en van het 
project, ondersteunen of ertoe bijdragen om deze zichtbaar te 
maken. 
Dit gebeurt via een tekst en een voorstel tegenover de 
deskundingen. 
De kunstenaar kan zijn voorstel toelichten gedurende 1u aan de 
hand van schetsen, tekeningen of modellen. Hiertoe zal de 
kunstenaar uitgenodigd worden.  
 
Punten: 
uitstekend: 40 
zeer goed: 35 



goed: 28 
voldoende: 20 
minder goed: 10 
onvoldoende: 0 

2 Integratie en relevantie van het kunstwerk in het 
project 

40 

 Dit gebeurt via een tekst en een voorstel tegenover de 
deskundingen. 

De kunstenaar kan zijn voorstel toelichten gedurende 1u aan de 
hand van schetsen, tekeningen of modellen.  
 
Het is de bedoeling dat een kunstenaar de deskundigen een goede 
visie geeft over zijn voorstel in het bouwproject. 
Hiertoe zal de kunstenaar uitgenodigd worden.  
 
Er wordt vanuit de nota met schetsen en omschrijving nagezien in 
hoeverre het geïntegreerde kunstwerk aansluit op de architectuur en 
de werking van het complex.Deze worden ingediend bij het 
offertevoorstel. 
 
 
De beoordeling gaat over de esthetische integratie en de relevantie 
van het kunstproject.  
Er wordt nagezien als het kunstwerk aansluit op de vormgeving en 
afwerking van het gebouw, zoals ontworpen, en indien het een 
meerwaarde vormt. 
Het is de bedoeling dat het kunstwerk zichtbaar is en een uitstraling 
heeft binnen het gebouw en dit binnen zijn context. 
 
Punten: 
uitstekend: 40 
zeer goed: 35 
goed: 28 
voldoende: 20 
minder goed: 10 
onvoldoende: 0 

3 Duurzaamheid van het kunstwerk 20 

 Het gaat hier om de technische duurzaamheid van het kunstwerk. 
 
Er wordt gestreefd naar een kunstwerk met een grote duurzaamheid. 
Dit wil zeggen dat het goed onderhoudbaar is en een levensduur 
heeft in functie van de levensduur van het gebouw. 
 
Dit wordt beoordeeld aan de hand van een technische beschrijving 
van de kunstenaar. 
 
Punten: 
uitstekend: 20 
zeer goed: 16 
goed: 13 
voldoende: 10 
minder goed: 5 
onvoldoende: 0 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

 
 
Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria 
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden 
aan de inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de 
aanbestedende overheid, heeft ingediend. 
 
Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria 
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden 
aan de inschrijver die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de 
aanbestedende overheid, heeft ingediend. 
 
 
Voor de gunningscriteria krijgen de inschrijvers naar vaststelling en oordeel van de deskundige, 
een aantal punten volgens hun vrije appreciatie en volgens de hierboven vermelde richtlijnen.  
De beoordeling zal enkel gebeuren aan de hand van de gevraagde beoordelingsdocumenten.  
De aanbestedende overheid behoudt zich wat de puntentoekenning betreft, het recht voor van 



vrije appreciatie. De deskundigen kunnen bij elk gunningcriterium ofwel unaniem punten 
toekennen ofwel per deskundige punten toekennen en zo een gemiddelde berekenen ( dit indien 
er geen unanimiteit kan bekomen worden). 
 
De deskundigen zullen een voorstel doen aan het Aanbestedend Bestuur voor het plaatsen van 
deze uitvoeringsopdracht en een rangorde maken van de diverse bieders.   
 
De beoordeling zal enkel gebeuren indien de voorstellen op een technisch aanvaardbare wijze 
geïntegreerd zijn. Het kunstwerk moet in die mate geïntegreerd dat het geen afbreuk doet op de 
functionaliteit, de werking, de bouwkundige verplichting, de voorschriften van het gebouw. ( 
voorbeeld: toegankelijkheid, brandweervoorschriften, stabiliteit, functionaliteit, ... ). Voorstellen 
die niet voldoen aan bovenvermelde richtlijnen en dus afbreuk doen op de functionaliteit van het 
gebouw worden niet beoordeeld. 
 
 
De gunningscriteria worden  beoordeeld door een groep van deskundigen, die is samengesteld 
uit:  
 
Philippe De Coene                   Voorzitter OCMW 
**                                         Raadslid OCMW 
***                Vertegenwoordiger stad Kortrijk  
Nick Vandommele                         Verantwoordelijke B&O 
Piet Lareu               Verantwoordelijke volksrestaurant   
Katrien Verhaeghe  Verantwoordelijke kinderopvang  
***               Stad Kortrijk 
***                                             Buro II & Arch +I 
***                                             Buro II & Arch +I 
****                                         Extern deskundige, beeldend kunstenaar 
 
De deskundigen kunnen zich laten vervangen, een geldig verslag kan opgemaakt worden van 
zodra er 7 deskundigen of vervangers aanwezig zijn. 
Rik Lambert, Directeur facility OCMW Kortrijk, is voorzitter.  
De voorzitter is belast met het goed verloop van de procedure, het opmaken van de processen-
verbaal van de werkzaamheden en de verslagen van de deskundigen.  Hij is niet stemgerechtigd.  
 
Uitsluiting 
Een inzending kan door de voorzitter worden uitgesloten om elk van de volgende redenen: 
• indien een inschrijver een deskundige tracht te beïnvloeden of benadert in de loop van de 
procedure; 
• wanneer één van de voorwaarden, instructies of vereisten voor de prijsvraag niet 
nageleefd zouden zijn. 
 
De deskundigen zullen de kandidaten rangschikken in dalende volgorde van punten. 
De uitslag van de deskundigen is collegiaal, onbetwistbaar en onherroepelijk. 
 
De beste aanbieder krijgt: 
Ofwel de volledige opdracht zoals beschreven 
Ofwel 2.000 € ( exclusief BTW), indien er door het bestuur geopteerd wordt om deze 
dienstenopdracht niet uit te voeren, of het ontwerp niet te starten binnen het jaar. 
Indien om een of andere reden binnen een termijn van 1 jaar na de bekendmaking van de beste 
aanbieder, geen overeenkomst tussen opdrachtgever en de beste aanbieder afgesloten is, dan 
wordt in plaats van het toevertrouwen van de opdracht, een bedrag toegekend van 2.000 €. Dit 
bedrag is over te maken op het rekeningnummer uiterlijk één maand na het verstrijken van de 
termijn van één jaar na de bekendmaking; 
- de tweede ontvangt 2.000 €; 
- de derde ontvangt 2.000 €; 
De prijzen zijn exclusief BTW . 
 
De deskundigen hebben het recht om één of meerdere prijzen niet toe te kennen, mits 
motivering.  Een aanvaarbare motivatie si het feit dat het voorgestelde voorstel onvoldoende 
uitgewerkt is op maat van het project en of afwijkt van de voorwaarden van het bestek.  
De uitbetaling van deze prijzen zal uiterlijk 1 maand na de bekendmaking van de uitslag 
gebeuren, met uitzondering van de regeling ten aanzien van de eerste laureaat. De prijssommen 
zullen overgemaakt worden op de naam en het rekeningnummer zoals vermeld staat op het 
identiteitsbewijs.  
 
Na goedkeuring en aanduiding van de uitslag behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de 
werken als dusdanig al of niet te laten uitvoeren. 

Beoordeling 

 

In het kader van de opdracht “Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, 
kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk” werd een bestek met nr. 165 opgesteld door de dienst 
Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00 exclusief BTW of € 42.350,00 
inclusief 21% BTW. 



Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 16 maart 2017 om 11.00 uur 
voorgesteld. 

Financiële 

toetsing 

Budget  

Visum ontvanger  

Wetten en 

reglementen 

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

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

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

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

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

Eerdere 

beslissingen 

� Vast Bureau 9 juni 2015 
� Raad van 18 juni 2015 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze aanstellen 

ontwerpteam. 
� Raad van 19 september 2015, aanstelling ontwerpteam en richtlijnen voor de opmaak van 

het voorontwerp. 
� Raad van 19 november 2015, goedkeuring voorontwerp, richtlijnen voor de opmaak van het 

masterplan en financieel technisch plan voor VIPA subsidie en opdracht om 
bouwaanvraagdossier op te maken 

� Raad van 17 december 2015, goedkeuring van het masterplan, goedkeuring indienen dossier 
voor de bouwaanvraag, goedkeuring indiening masterplan voor VIPA-subsidie kinderopvang 
onder de vorm van autofinanciering en goedkeuring om te starten met het 
uitvoeringsontwerp. 

� Raad van 18 februari 2016, goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en raming. 
� Raad van 19 mei 2016, gunning van de werken 
� Raad 07 juli 2016 gunning ABR verzekering bouwwerken 
� Raad 15 december 2016 gunning meubilair aan invoegbedrijven 
�  

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen � Bestek 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

Het bestek met nr. 165 en de raming voor de opdracht “Geïntegreerd kunstwerk voor project 
volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk”, 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 € 35.000,00 exclusief BTW of € 42.350,00 
inclusief 21% BTW. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
Het ontwerpteam zal vanuit de voorgelegde lijst van 6 kunstenaars, 3 kunstenaars voorstellen 
aan de raad om dan uit te nodigen voor de opmaak van een voorstel. 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 16 maart 2017 om 11.00 uur. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017| punt 13 

Onderwerp Onderhoudsschilderwerken 2017 . Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.  

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility 

 

 

 

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor dossier onderhoudsschilderwerken 
2017. 

Feitelijke 

aanleiding 

De begroting van 2017 voorziet een aantal buitenschilderwerken die niet door de eigen technische 
dienst kunnen worden uitgevoerd: 
Buitenschilderwerk ramen zonnewijzer en verbinding Ten Olme: € 8.000 incl. 21% BTW 
Buitenschilderwerk dakranden Hoog Mosscher 5 tem 37 + 46 en 47 en buitenschrijnwerk Hoog 
Mosscher 46 tem 60: €20.000 incl. 6% BTW. 

Beoordeling 

 

In het kader van de opdracht “Onderhoudsschilderwerken 2017” werd een bestek met nr. 
20170217/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.402,60 exclusief BTW of € 27.947,15 
inclusief BTW. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

Financiële 

toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

Wetten en 

reglementen 

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

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

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

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

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

Eerdere 

beslissingen 

 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen 

 

� Lastenboek 
� Plans 
� Raming 
� Lijst aan te schrijven aannemers 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

Het bestek met nr. 20170217/RL/OPZB en de raming voor de opdracht 
“Onderhoudsschilderwerken 2017”, 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 € 25.402,60 exclusief BTW of € 27.947,15 inclusief 
BTW. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.  
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd. 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 14 

Onderwerp Vergunningsaanvraag voor het vellen van 1 boom parking De Nieuwe Lente.  

Indiener Sabien Maes Dienst Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring om stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor het vellen van 1 dode boom 
op parking De Nieuwe Lente 

Feitelijke 

aanleiding 

Op de parking van De Nieuwe Lente staat 1 dode rode beuk (Fagus sylvatica atropunicea) die 
moet gerooid worden. De takken zijn intussen gesnoeid omdat ze een direct gevaar vormden voor 
de auto’s op de parking. De (omvangrijke) stam moet nog verwijderd worden 

Beoordeling 

 

We stellen voor om deze te vervangen door 2 esdoorns (acer platanoides drummondii) die zullen 
aangeplant worden op het pad naar de hoofdingang. We zijn verplicht hiervoor een kapvergunning 
aan te vragen bij stad Kortrijk. 
Deze nieuwe aanplanting dient als compensatie voor de gekapte boom. De dienst facility zal die 
aanplanting uitvoeren. 

Financiële 

toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger Niet van toepassing.  

Wetten en 

reglementen 

 

Eerdere 

beslissingen 

 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen � Aanvraagdocumenten voor de stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een boom 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

De Raad geeft toestemming om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor het 
vellen van 1 rode beuk op de parking van De Nieuwe Lente. 
De Raad geeft toestemming om 2 nieuwe esdoorns aan te planten zoals aangeduid op plan. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 15 

Onderwerp Module NH-BBC2016+. Voorstel tot aankoop. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 

aanleiding 

Logins is de leverancier van de software voor o.m. de financiële dienst en de sociale dienst. 
Zij brengen regelmatig upgrades en uitbreiding voor hun software uit. 
De financiële dienst wenst over te gaan tot de aankoop van de optionele module NH-BBC2016+. 

Beoordeling De nieuwe release bevat de volgende nieuwe functionaliteiten: 
� Opladen aanwendingen vanuit Excel. 
� Opladen diverse boekingen vanuit Excel. 
� Verwerken van leveringsnota's op bestelbonnen: bijhouden geleverde hoeveelheden, 

prijsaanpassingen, korting verwerken - alsook boeken op basis van de leveringsnota in plaats 
van de bestelbon. 

� Herhalen vorige boekingslijn: via het boekingsscherm 4.3.2 met een functietoets de vorige 
lijn herhalen. 

� Productcataloog: 
o mogelijkheid tot sortering; 
o meerdere artikelen in 1 keer kunnen selecteren; 
o gebruik verplicht zetten bij een leverancier - meest gekozen artikelen boven; 
o een einddatum kunnen opgeven (tot wanneer deze artikelen kunnen besteld worden); 
o prijsaanpassingen kunnen blokkeren in het kader van gunningen. 

� Picklist coda: indien geen gestructureerde mededeling meegegeven wordt, zal een snelknop 
de mogelijkheid geven om alle openstaande documenten van het bedrag van de verrichting 
te bekijken en te selecteren. 

� Coda-uitbreiding identificatieregels: 
o aan de hand van een deel van de omschrijving van de coda-betaling, automatisch 

toekennen aan een AR/BI; 
o ontvangsten/uitgaven van een bepaalde "naam tegenpartij" ook automatisch toekennen 

aan een AR/BI; 
o idem voor ontvangsten/uitgaven van een bepaalde bankrekening. 

� Herwerken indicatoren en metingen inclusief afdrukbare rapporten 
� Aanmaken aankoopfacturen op basis van een vrije betaallijst 
� Mogelijkheid tot ingave van notities bij dossiers en facturen 
� Nachtverwerking van oplaad externe bestanden zoals Coda, externe facturen van reeds 

geïmplementeerde interfaces: Via een batchtaak zullen de aangeleverde bestanden 's 
nachts ingelezen worden, geïdentificeerd en eventueel ook doorgeboekt. Enkel 
bestanden met problemen/fouten zullen nog een manuele interventie van de gebruiker 
nodig hebben. 

 

Financiële 

toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 

reglementen 

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

Eerdere 

beslissingen 

 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen � Offerte Logins 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  



Voorstel van 

beslissing 

De raad gaat akkoord met de aankoop van de module NH-BBC2016+ bij Logins voor een 
eenmalig licentierecht van € 5.245,35. 
Daar komt een eenmalige installatiekost van € 211,94 bovenop. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 16 

Onderwerp Module stavingsdocumenten software sociale dienst. Voorstel tot aankoop. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie.  

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 

aanleiding 

De maatschappelijk werkers en administratieve dienst van de sociale dienst werken dagelijks met 
de New Horizon-toepassingen Sociale Dienst, Cliëntonthaal en Trajectopvolging (COT en COT+) 
en Budget van Logins. 
Daarnaast beheren zij ook nog steeds fysieke, papieren dossiers van de cliënten. 
 
Logins biedt sinds najaar 2016 een nieuwe module Stavingsdocumenten sociale dienst aan 
waardoor er binnen de New Horizon-toepassingen ook werk kan gemaakt worden van een digitaal 
sociaal dossier. 

Beoordeling Naast de digitalisering van de facturatiestroom stond ook de digitalisering van de sociale dossiers 
op de projectenlijst binnen onze organisatie. Het was de bedoeling om dit binnen de bestaande 
DMS-oplossing (Document Management System) te realiseren. 
De nieuwe voorgestelde module zorgt evenwel voor een naadloze integratie binnen de huidige 
werkomgeving van de sociale dienst, wat een ontzettend groot voordeel betekent. 
 
Het gaat concreet om allerlei documenten zoals sociale verslagen, brieven en mails in de formaten 
doc(x), xls(x), rtf, pdf en msg. 
 
Toevoegen van documenten kan heel eenvoudig door het slepen en droppen van bestanden op 
het voorziene vak of via de knop ‘Toevoegen’, en dit kan in verschillende schermen van de New 
Horizon-toepassingen. 
 
Wat zijn de voordelen op korte en middellange termijn? 
� De papierberg verminderen 
� Niet meer zoeken in het papieren dossier 
� Altijd en overal beschikken over de juiste documenten 
� De opbouw van een audit trail ondersteunen 
� Eenvoudig implementeren 
� Onmiddellijk bruikbaar voor de New Horizon gebruikers 

 

Financiële 

toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 

reglementen 

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

Eerdere 

beslissingen 

�  

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen � Offerte Logins 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

De raad gaat akkoord met de aankoop van de module ‘Stavingsdocumenten sociale dienst’ bij 
Logins voor een eenmalige investeringsbedrag van € 7.260,00 en een jaarlijkse 
onderhoudsbedrag van € 2.178,00. 
Daar komt nog één dag consultancy bovenop voor de tuning, installatie en toelichting aan € 847. 

 



 

RAADSNOTA  

 

Open zitting van 19 januari 2017 | punt 17 

Onderwerp Afsluiten Collectieve Arbeidsovereenkomst betreffende maaltijdcheques voor het vzw-personeel – 
Bekrachtiging.  

Indiener  Carine Callemin Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Uitbetaling maaltijdcheques aan vzw-personeel ten bedrage van € 4,30 vanaf 1 januari 2017 

Feitelijke 

aanleiding 

Op 20 januari 2012 ondertekenden de vzw Zusters Augustinessen en de representatieve 
werknemersafvaardiging een akkoord (bedrijfsCAO) over de toekenning aan het vzw-personeel 
van maaltijdcheques ten bedrage van € 3,30 vanaf 1 oktober 2012.  De nodige middelen werden 
hiervoor in de begroting opgenomen gedurende de jaren 2012 tot op heden. 
 
Voor het OCMW-personeel werd het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd van € 4,40 naar     
€ 5,50 vanaf 1 december 2015 tot 31 december 2016, dit door de besteding van de VIA-
middelen, die verplicht moesten leiden tot koopkrachtverhoging voor de medewerkers.  Vanaf 1 
januari 2017 wordt dit bedrag voor 1 jaar verlengd, deels door de nieuwe besteding van de VIA-
middelen en mits een eigen inbreng van € 32.677 voor 2017.  In het protocol van akkoord dat 
met de vakbonden werd afgesloten op 7 december 2016 werd opgenomen dat de eigen inbreng 
voor de verdere jaren in alle geval begrensd blijft tot het hiervoor genoemde bedrag.   
 
Deze eigen inbreng op zich resulteert in een gewaarborgde verhoging van € 4,40 naar € 5,00.  De 
mogelijks beschikbare VIA-middelen zullen in de toekomst (vanaf 2018) ook verder besteed 
worden aan de verhoging van de maaltijdcheques, boven het bedrag van € 5,00.  Het bedrag van 
deze middelen is op vandaag niet gekend. 
 
Reeds geruime tijd stelden de werknemersafgevaardigden van de vzw de vraag naar de verhoging 
van de maaltijdcheques, waarbij werd gestreefd naar een uniform statuut met gelijke voordelen 
voor al het personeel in ‘Zorg Kortrijk’ en het OCMW. 

Beoordeling Op diverse overlegmomenten en personeelsinfomomenten met het vzw-personeel werd telkens de 
opmerking gemaakt dat het belangrijk is om voor het zorgbedrijf een zo gelijklopend mogelijk 
statuut te hebben met, waar mogelijk, gelijke voordelen voor alle personeel. 
 
De werknemersafgevaardigden gaven steeds aan, dat door de verhoging van de maaltijdcheques 
voor het OCMW-personeel, de loonkloof groter werd en zij het vanuit de visie naar zoveel mogeljk 
uniformiteit voor het zorgbedrijf met OCMW- en vzw-personeel, de wens tot een verhoging van 
hun maaltijdcheques gerechtvaardigd vonden. 
 
Na intern overleg en het voorzien van het nodige budget, werd beslist tot het toekennen van een 
verhoging van de maaltijdcheques voor het vzw-personeel van € 3,30 naar € 4,30, wat nog moet 
bekrachtigd worden door de raad. 
 
De raming van de kostprijs per jaar voor het vzw-personeel bedraagt: 
 

VTE aantal dagen/jaar verhoging per dag totaal/jaar 
376,00 220 € 1,00 € 82.720 

 
In de vzw Zusters Augustinessen is hiervoor een nieuwe bedrijfsCAO afgesloten met de 
werknemersafgevaardigden op 11 januari 2017.  Deze CAO voorziet in de verhoging met € 1,00 
per maaltijdcheque vanaf 1 januari 2017. 
 
De maaltijdcheques worden verder aangeleverd in elektronische vorm door de firma Edenred.   

Financiële 

toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 

reglementen 

� CAO 20.01.2012 betreffende toekenning van maaltijdcheques 
� CAO 11.01.2017 betreffende de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques.   

Beide CAO’s werden afgesloten op bedrijfsniveau tussen de vzw Zusters Augustinessen en de 
werknemersafvaardiging. 



� het budget en het meerjarenplan 
 

 

Eerdere 

beslissingen 

� raadsbesluit van 15.03.2012 tot uitbreiding van de dienstenopdracht tot toekenning van 
maaltijdcheques voor het vzw-personeel en wijze van gunnen van de opdracht 

� raadsbesluit van 17.12.2015 tot besteding van de VIA-middelen voor de lokale besturen door 
verhoging van de maaltijdcheques. Aanpassing rechtspositieregeling OCMW Kortrijk. 

� raadsbesluit van 15.12.2016 tot het opvragen van de VIA-middelen voor het OCMW-
personeel  

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen � CAO 20.01.2012 en 11.01.2017 tussen de vzw Zusters Augustinessen en de 
werknemersafvaardiging 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

De Raad bekrachtigt de CAO dd 11.01.2017 tot verhoging van de maaltijdcheques voor het vzw-
personeel van € 3,30 naar € 4,30 met ingang van 1 januari 2017. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 18 

Onderwerp Vacantverklaring functie maatschappelijk werker (1 VTE, B1-3, contractueel) 

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Vacantverklaring en aanstelling via werfreserve functie maatschappelijk werker 

Feitelijke 

aanleiding 

Door een aantal langdurige loopbaanonderbrekingen van medewerkers binnen de sociale dienst  
en een tekort aan equivalent ten opzichte van de norm, komt er een equivalent van 1 VTE  
beschikbaar voor permanente invulling.  

Beoordeling Momenteel lopen er twee werfreseres voor de functie van maatschappelijk werker.  
 
In de zitting van 17 december 2015 stelde de raad de eerste werfreserve vast voor de functie van  
maatschappelijk werker. Deze is geldig van 1 december 2015 tot en met 30 november 2017. In  
de raad van 15 december 2016 stelde de raad de tweede werfreserve vast voor de functie van  
maatschappelijk werker. Deze werfreserve is geldig van 1 januari 2017 tot en met 31 december  
2018. De eerste werfreserve dient eerst uitgeput te worden vooraleer men de tweede werfreserve  
kan aanspreken.  
 
Momenteel is sinds 04/01/2016 reeds een persoon uit de eerste werfreserve tijdelijk  
tewerkgesteld als maatschappelijk werker binnen de sociale dienst. Zij kwam destijds in  
dienst wegens het tijdelijke tekort aan equivalent en is de eerstvolgende op de werfreserve die in  
aanmerking komt. Wegens de permanente bestendiging van de loopbaanonderbrekingen komt zij  
in aanmerking voor een contract onbepaalde duur.  
 
We vragen de raad om in deze raadszitting over het volgende te beslissen: 

- vacantverklaring functie maatschappelijk werker (B1-3, contractueel, 1 VTE) 
- aanstelling eerstvolgende beschikbare kandidaat in de functie maatschappelijk werker  

via de werfreserve (in gesloten zitting van deze raad) 

Financiële 

toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum Niet van toepassing. 

 

Wetten en 

reglementen 

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

Eerdere 

beslissingen 

 

Besluitvormings-

proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 

beslissing 

De raad beslist: 
1. De functie van maatschappelijk werker (1 VTE, B1-3, contractueel) vancant te verklaren 
2. De eerstvolgende beschikbare kandidaat in de huidige werfreserve maatschappelijk werker  

die geldig is van 1 december 2015 tot 30 november 2017 aan te stellen in de functie van 
maatschappelijk werker (1 VTE, B1-3, contractueel) in gesloten zitting van deze raad 

Opvolging en 

communicatie 

 

 
 
 
 


