
 
 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 16 FEBRUARI 2017 
 
 
AGENDA RAAD 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. [Afvaardiging in Mentor vzw]. 

3. Rapportering 4° kwartaal 2016. 

4. Verslaggeving van terugbetaalde communicatiekosten 2016. 

5. Definitieve vaststelling van de OCMW-jaarrekening 2015 en kwijting aan de financieel beheerder. 

6. Voorstel tot verkoop van één aandeel van de Nv ACVLHO.  

7. Aangaan van leningen. Voorstel tot goedkeuring.  

8. Inzetten middelen binnenlands bestuur voor de aanpak van vluchtelingen. 

9. Decreet tijdelijke werkervaring. Kennisname. 

10. E-policy Stad en OCMW. Voorstel tot goedkeuring. 

11. Deontologische code Stad en OCMW. Voorstel tot goedkeuring. 

12. Ondersteuning senior specialist ICT. Voorstel tot goedkeuring. 

13. Geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem. Voorstel aanduiden kunstenaars project. 

14. Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk. Voorstel aanduiden 

kunstenaars project. 

15. Raamcontract drukwerk van krantjes en brochures. Voorstel tot gunning.  

16. Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof. 

Goedkeuring eindafrekening.  

17. Vacantverklaring functie deskundige personeel.  

18. Varia. 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2016 | punt 3 

Onderwerp Rapportering na 4de kwartaal 2016.  

Indiener Luc Sabbe & Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst 

 
 
 

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

Feitelijke 
aanleiding 

Actieplan 10.1 uit het strategisch meerjarenplan: Het OCMW zorgt voor een transparante 
beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën gekoppeld worden. 
 
Actie: 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 & nieuw sociaal beleid 
o Bedrijfsvoering + algemeen 
o Toelichting indicatoren. 

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

 
Opm. De inhoudelijke rapportering over de acties uit het meerjarenplan zal opgenomen worden in 
de jaarrekening (cf. doestellingenrealisatie). 

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 OCMW Kortrijk, 4de kwartaal 2016. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad neemt akte van de rapportering na 4de kwartaal 2016. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 4 

Onderwerp Verslaggeving terugbetaalde communicatiekosten 2016.  

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Overeenkomstig artikel 48 van het huishoudelijk reglement, laatst gewijzigd bij Raadsbeslissing 23 
april 2015, wordt aan de Raadsleden sinds 2009 een tussenkomst in de communicatiekosten 
toegekend, bedrag geplafonneerd op 500,00 EUR per jaar. Deze kosten moeten verantwoord 
worden met bewijsstukken. 
 
Het reglement voorziet dat jaarlijks een verslag van deze terugbetaalde kosten wordt voorgelegd 
aan de Raad. 
 

Art. Art 48 § 1 Het OCMW kent aan de raadsleden zesmaandelijks een tussenkomst in de 
communicatiekosten (vb. internetabonnement, printer, printbenodigdheden) toe, voor zover 
ze verband houden met de uitoefening van het mandaat en noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van het mandaat, tot een maximaal bedrag van € 500 per jaar. 
§ 2 De kosten moeten verantwoord worden met bewijsstukken. raadsleden kunnen een 
standaardformulier voor de aangifte downloaden op het extranet. Om te vermijden dat 
bepaalde kosten tweemaal terugbetaald worden, bevat het standaardformulier een 
verklaring op eer dat het betrokken raadslid geen terugbetaling geniet van andere 
instellingen voor dezelfde teruggave; tevens moet een kopie van de facturen erbij gevoegd 
worden. 
§ 3 Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag gemaakt van de terugbetaling van de kosten 
van de raadsleden. Dat verslag is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad. 
§ 4 De secretaris beoordeelt of deze kosten voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit 
artikel. 

Beoordeling  

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Wetten en 
reglementen 

� Huishoudelijk reglement artikel 48. 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad 25 augustus 2011 
� Raad 26 april 2012 
� Raad 18 april 2013 
� Raad 24 april 2014 
� Raad 21 mei 2015 
� Raad 21 april 20165 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt hierbij verslag gegeven van de in 2016 gedane 
OCMW-tussenkomsten ‘communicatiekosten’ aan de Raadsleden: 
 
Aantal Raadsleden:   10 
Tussenkomst ‘communicatiekosten’:  4.279,30 EUR 
 
De Raad neemt akte van deze kosten. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 5 

Onderwerp Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2015 en kwijting aan de financieel beheerder. 

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Aktename van de beslissing en kwijting aan de financieel beheerder. 

Feitelijke 
aanleiding 

De Gouverneur heeft bij brief van 7 december 2016 aan het OCMW-Kortrijk een afschrift gestuurd 
van zijn besluit tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2015.  

Beoordeling De OCMW-Raad  heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in zitting van 21 april 2016. Na 
onderzoek door de externe audit heeft de gouverneur aan het OCMW een afschrift gestuurd van 
zijn besluit van 7 december 2016 tot goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2015. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� Art 174§1, §2 en §3 van het OCMW-decreet. 

Eerdere 
beslissingen 

� Vaststelling van jaarrekening in Raad van 21april 2016. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Kopie van besluit van de gouverneur van 7 december 2016. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad neemt akte van de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2015. 
De Raad geeft kwijting aan de financieel beheerder met betrekking tot het boekjaar 2015. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 6 

Onderwerp Voorstel tot verkoop van één aandeel van de NV ACVLHO. 

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Bod van hoofdaandeelhouder 

Beoordeling De NV ACVLHO is opgericht op 18 mei 1897 met als doel ‘kopen, bouwen verkopen en verhuren 
van werkmanswoonsten’. Volgens de huidige hoofdaandeelhouder, Mr COSYNS, is dit nooit een 
sociale bouwmaatschappij geweest maar is deze opgericht door een paar begoede families uit het 
Kortrijkse. Het OCMW Kortrijk is sedert meer dan 30 jaar eigenaar van één aandeel, vermoedelijk 
verkregen via erfenis. 
Er zijn 240 aandelen. De hoofdaandeelhouder heeft aan het OCMW bij brief van 4 januari 2017 
voor het OCMW-aandeel een bod gedaan van 4.600EUR. 
 
Ingaand op onze vraag naar bijkomende inlichtingen is mijnheer Cosyns naar het OCMW gekomen 
Hij heeft alles toegelicht en we hebben samen ook de liquidatiewaarde berekend. 

• Op basis van de jaarrekening 2016 is één aandeel 1.485,30EUR waard. 
• Op de openbare veiling – aandelen Euronext Brussel -  zijn op 7 juli 2015 enkele 

aandelen verhandeld aan 4.500, 01. 
• Rekening houdend met de geschatte meerwaarde bij verkoop van de activa en na aftrek 

van de liquidatiebelasting bedraagt de huidige liquidatiewaarde 5.380EUR. 
 

Na verdere bespreking was mijnheer Cosyns uiteindelijk bereid om 6.000EUR te bieden voor het 
ene OCMW-aandeel. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad beslist om één aandeel van de NV ACVLHO voor 6.000 EUR te verkopen aan de heer 
Anthony Cosyns. De opbrengst wordt aangewend voor OCMW-investeringen. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 7 

Onderwerp Aangaan van leningen. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 
 

Doelstelling Voorzien in OCMW-financieringsbehoefte 

Feitelijke 
aanleiding 

Lopend bouwdossier  ‘ woonzorgcentrum Bellegem’ 

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: 

o 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. 

o 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. 
 
In de Raad van 19 januari is beslist om een algemene offertevraag te doen voor 
2x4.000.000EUR voor de site Gheysens, voor renovatie van het Begijnhof en voor andere 
investeringen. Verder is er ook beslist om voor het woonzorgcentrum van Bellegem bij VMSW 
een lening van 10.000.000 op 30jaar aan te gaan mits de intrest maximaal 2% zou bedragen. 
Bij VMSW bedraagt de huidige intrest 2, 269% waardoor het dossier opnieuw aan de Raad wordt 
voorgelegd. 
 
Waarom lenen op 30 jaar? 

o Het woonzorgcentrum is een duurzaam project waarvan de levensduur minstens 30 
jaar zal bedragen. 

o Verder is het zo dat intresten nog steeds laag zijn en men tegen het jaareinde een 
verdere verhoging met 0,50% verwacht. 

o Bij overleg met de financieel beheerder van de Stad stel ik vast dat de Stad voor 2 
grote projecten ook opteert voor leningen op 30 jaar: zwembad (pps) waarbij de 
lening een tijdje geleden is afgesloten aan 2,29% en het nieuw politiegebouw 
waarvoor de lening (intrest nog niet vastgelegd) ook op 30 jaar zal aangegaan 
worden. 

 
Bij VMSW bestaat het systeem erin dat de intrest bij het begin van elke maand wordt vastgelegd 
voor de komende maand. De intrest van januari is evenwel pas bekendgemaakt op 3 februari 
omdat de marges vanaf 2017 naar boven herzien zijn en deze aanpassing een lang 
beslissingstraject vergde. Opgave van de intrest: 

o Januari 2017  : 2,107% 
o Februari 2017: 2,269% 

 
Ik heb bij VMSW aangedrongen om de lening nog te kunnen aangaan tegen het tarief van 
januari vermits dit tarief pas op 3 februari bekendgemaakt is. Deze vraag wordt behandeld door 
hun beslissingsorganen, maar momenteel is hierop nog geen antwoord. Tegen de datum van de 
Raadszitting zal VMSW hierin een standpunt genomen hebben. 

Financiële 
toetsing 

Budget Is opgenomen in meerjarenplan 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 



Wetten en 
reglementen 

� BBC-regelgeving 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad 19 januari 2017 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

In aansluiting met de Raadsbeslissing van 19 januari, op basis van de intrestevolutie en de 
verder verwachte renteverhoging, om deze reden beslist de Raad om voor het woonzorgcentrum 
van Bellegem bij VMSW een lening van 10.000.000EUR op 30 jaar aan te gaan tegen de vaste 
rentevoet van 2,107%. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 8 

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

Indiener Nele Hofman Dienst directie Welzijn 

 
 
 

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

Feitelijke 
aanleiding 

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden voor de toekenning van subsidies 
aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom goed. De Vlaamse Regering zal een 
bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking stellen. 
Dit bedrag wordt op basis van objectieve criteria toegekend aan gemeenten waar de problematiek 
zich het meest ernstig voordoet. 
 
Omdat verwacht werd dat de instroomcijfers nog konden fluctueren en om een gepast antwoord 
te kunnen bieden op actuele tendensen en uitdagingen werd het bedrag van 20 miljoen euro 
verdeeld in twee schijven van telkens 10 miljoen euro. 
 
Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u de tabel met de indicatieve 
bedragen voor de diverse besturen.  
Zie link http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/subsidies-aan-gemeenten-
vluchtelingeninstroom-verdeling-tweede-schijf-van-10-miljoen-euro. 
 
Voor Kortrijk kwam de 1e schijf neer op 163.615euro. 
De 2e schijf bedraagt 216.663 euro (uitbetaald in december 2016 aan de Stad) en bijkomend 
bedrag van 55.335euro (uitbetaald in januari 2017 aan de Stad).  
De middelen zullen in samenspraak met de Stad doorgestort worden naar het OCMW in functie 
van verdere besteding.  

Beoordeling 
 

De middelen en inzet passen in het strategisch meerjarenplan onder Strategische doelstelling 3 
ondernemen en delen bij het actieplan sterk lokaal sociaal beleid.  
 
De toewijzing wordt bepaald in samenspraak met diverse partners die nu concreet rond 
vluchtelingen werken om de middelen zo correct te kunnen besteden.  
Die partners zijn basiseducatie, de Som, flankerend onderwijs, activering, CAW woonclub, team 
LOI en andere nationaliteiten OCMW, regio OCMW’s. 
 
Tot begin dit jaar waren er vanuit Vlaanderen ook diverse middelenstromen voor de aanpak van 
vluchtelingen naar CAW’s, CGG’s, basiseducatie, VDAB ed. maar diverse middelen werden 
stopgezet of teruggeschroefd.  
 
Momenteel lopen er nog 3 projecten vanuit de 1e schijf: 

1. uitbouw jongerencoaching voor 16-18jarigen in de OKAN klassen, 
2. opstart schakelklas voor de groep 18-21 jaar  als opvolger OKAN en voor wie net te oud 

is voor OKAN om toch intensiever inburgeringstraject te kunnen opstarten, 
3. extra klas Alfa jong voor 21-25jarigen in opbouw maatschappelijke integratie, Nederlands 

en beroepsoriëntering. 
 
We stellen voor deze projecten verder te continueren in volgend schooljaar gezien de toch al 
geboekte positieve resultaten.  
Zo merken we volgende resultaten bij de schakelklas: alle leerlingen slagen voor  
maatschappelijke oriëntatie; in Nederlands staan ze verder dan voorzien; aantal jongeren zal 
verder studeren, er is ook oriëntering via VDAB beroepsoriëntering. 
De vragen die de jongerencoach krijgt zijn van totaal andere aard dan bij OKAN (vragen rond 
verblijf, huisvesting, ed.)  (meer info zie bijlage) 
Er zal bij het einde van dit schooljaar afgeklopt worden op +2 modules alfa (winst van 14 weken 
dat leerlingen sneller vooruit gaan dan in gewone klas). In de krokusvakantie voorzien we ook 
kennismaking met de PC. 
 
De tijdelijke projectmedewerker die aangeduid was om deze projecten op te starten en uit te 
bouwen, ging uit dienst eind januari 2017 en wordt niet vervangen. 
 
De besteding van al deze middelen loopt toe eind juni 2018. (gekoppeld aan schooljaren) 
De grootste pijnpunten nu in de aanpak van vluchtelingen zijn een degelijke ondersteuning van 
jongeren, jongvolwassenen, vinden van huisvesting, psychosociale begeleiding, leren van de 



Nederlandse taal, integratie en wegwijs in de samenleving. 
Het voorstel van besteding 2e schijf ziet er uit als volgt.  
 
1. Continuering huidige 3 projecten: 

-Jongerencoach Okan klassen en schakelklassen: individuele ondersteuning jongeren 
bij vragen rond vrijetijdsbesteding, integratie, hulpverlening. In het eerste deel van het 
schooljaar (4 maanden) bereikte de jongerencoach 49 leerlingen (64 hulpvragen 
behandeld) > 60.650 euro. 
-Schakelklas Athena bereikt momenteel 15 leerlingen (i.s.m. de Drie Hofsteden). 
26.000 euro. Focus is hier binnen onderwijsmiddens enerzijds een lespakket aan te 
bieden dat vergelijkbaar is met dat van de OKAN klassen, maar ook lessen Nederlands, 
inburgering en maatschappelijke oriëntatie.  
-Klas alfa Jong bereikt 11 leerlingen.  40.000 euro. Focus ligt hier op laaggeletterde 
jongvolwassen (18-25 jaar) en de intensieve begeleiding en ondersteuning in 
Nederlands, minimale opleiding en beroepsoriëntering. 

 
2. Gezien de hoge noden naar begeleiding bij het zoeken van een woning bij erkende 
vluchtelingen en de daling van de Vlaamse middelen voor CAW Zuid-West-Vlaanderen voor 
woonbegeleiding voorzien we 50.000 euro voor extra uitbouw van hun woonbegeleiding.  
 
3. Vanuit de regio wordt een overeenkomst gemaakt met de vzw Solentra, gespecialiseerd 
in traumaverwerking en psychosociale ondersteuning van vluchtelingen. Het CAW had tot eind 
januari middelen voor psychosociale ondersteuning, maar deze middelen zijn weggevallen. We 
stellen vanuit Kortrijk een budget voor van 17.200 euro voor deze samenwerking. Zij bieden 
enerzijds individuele ondersteuning aan vluchtelingen aan en anderzijds intervisie aan 
maatschappelijk werkers.  
 
4. Tolken worden momenteel overbevraagd. Er zijn tolken tekort binnen bepaalde taalgroepen. 
Dit wordt verder opgenomen vanuit Vlaanderen. We voorzien een extra budget van 5.000 euro 
om hier beroep te kunnen op doen.  
 
5. Om de buddywerking binnen het LOI verder te kunnen opvolgen voorzien we 20% van één 
VTE tijd in sociale dienst voor verder opvolging en uitwerking, goed voor 10.000 euro.  
 
6. Toeleiders diversiteit werken momenteel reeds klein jaar vanuit het agentschap  
Inburgering en bereiken daar pak mensen. Erkende vluchtelingen gezinshereniging, economische 
migranten etc., ze verwerken gemiddeld een 108tal vragen per maand. De toeleiders leiden 
mensen toe naar nodige hulp en dienstverlening, geven info en advies, ondersteunen bij 
administratie en begrijpen van briefwisseling. We voorzien 60.000 euro voor deze 2 functies 
gezien de tijdelijke middelen van de provincie. Op termijn bedden we dit regulier in binnen de 
bestaande middelen integratie binnen de stad.    

Financiële 
toetsing 

Budget  271.998, besteding geraamd op 268.850 euro.  

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad juli 2016: besteding eerste schijf binnenlands bestuur. 
� CBS 13/02/2017: doorstorten middelen Binnenlands bestuur.  

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen � Brief vanuit Agentschap Binnenlands Bestuur aan de stad Kortrijk rond de toekenning van 
deze middelen. 

� Stand van zaken bereik jongerencoaching in detail. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord met voorstel tot besteding van de middelen binnenlands bestuur. 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 9 

Onderwerp Decreet tijdelijke werkervaring. Kennisname.  

Indiener Angelique Declercq Dienst Activering 

 
 
 

Doelstelling Informeren. 

Feitelijke 
aanleiding 

Met de 6de staatshervorming ging de bevoegdheid activering door het OCMW over van het 
Federale naar het Vlaamse niveau. Ondertussen is alle regelgeving gestemd (nog niet 
gepubliceerd) om de overgang te maken van artikel 60 § 7 (leerwerknemers) naar het systeem 
van tijdelijke werkervaring voor OCMW cliënten 

Beoordeling Vanaf 1 januari komen alle nieuwe leerwerknemers onder het concept TWE waar de doelstelling is 
om binnen een termijn van 1 tot 2 jaar voldoende generieke competenties op te bouwen en 
werkervaring op te doen in een reële arbeidsmarktomgeving, om door te kunnen stromen naar 
het normaal economisch circuit (geen sociale economie).  
 
Concreet houdt dit een aantal belangrijke wijzigingen in : 
� OCMW’s worden verantwoordelijk voor het hele traject (geen warme overdracht meer naar 

VDAB na einde arbeidscontract, maar zelf verder begeleiden) 
� RSZ korting vervalt en wordt vervangen door trajectsubsidie en dotatie 
� Geen verplichting meer op financiële tussenkomst bij artikel 60 privé 
� Naast GPMI en AO ook werkervarings- en opleidingsovereenkomst 
� 6 maandelijkse rotatie in functie van het verhogen van competenties  
� Mogelijkheid tot stage tijdens TWE 
 
Gezien de omvang van de wijzingen en de impact op de werking, werkplekken en cliënten wordt 
de werking van de dienst activering in de komende maanden geënt op TWE. 
 
Momenteel zijn een aantal (financiële)  zaken nog niet duidelijk, waardoor er nog geen sluitende 
prognoses kunnen worden gemaakt in functie van aantal mensen die binnen TWE zullen kunnen 
geactiveerd worden, en de extra opdrachten die OCMW’s zullen moeten opnemen.  
 
De enige zekerheid is dat het volledige traject van 24 maanden door ons zal worden afgelegd, ook 
de opdrachten die VDAB tot nu toe opnam voor onze cliënten. 
 
Regionaal is er met de diensthoofden reeds verkennend afgetoetst en daar zien we twee grote 
uitdagingen voor de regio :  
� stijgende groep mensen die een sociaal activeringstraject zullen moeten afleggen vooraleer 

ze de stap naar TWE zullen kunnen zetten. 
� andere OCMW’s die naar  OCMW Kortrijk kijken in functie van screening, oriëntering en het 

gezamenlijk organiseren van vorming voor medewerkers. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. Het betreft de uitvoering van de 6de staatshervorming. 
Er is geen keuze.  

 

Wetten en 
reglementen 

� decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen  
in het kader van de zesde staatshervorming van 23 december 2016 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� decreet betreffende de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen  
in het kader van de zesde staatshervorming van 23 december 2016 : 
https://partners.vdab.be/sites/web/files/doc/partners/tijdelijkewerkervaring/decreet_twe.pdf 
� presentatie Raad van Bestuur W13 van 26 november 2016 
� presentatie regionaal overleg diensthoofden W13 van 27 januari 2017 

Tussenkomst ter  



zitting 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad neemt akte van het decreet betreffende de tijdelijke werkervaring en de impact op de 
dienst activering. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 10 

Onderwerp E-policy Stad en OCMW. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Door de intense samenwerking op het vlak van ICT stemden Stad en OCMW hun e-policies af op 
elkaar. 

Beoordeling Stad en OCMW beschikten beiden over een e-policy.  
Dat is een afsprakennota tussen de besturen en de medewerkers m.b.t. het gebruik van de 
elektronische instrumenten (fysiek en virtueel) die de besturen hun medewerkers ter beschikking 
stellen voor de uitoefening van hun functie. 
 
Het document van het OCMW is initieel opgesteld in het kader van het informatieveiligheidsbeleid, 
en is mee geëvolueerd met het IT-beleid en de technische ontwikkeling. 
 
Stad en OCMW werken steeds nauwer samen op het vlak van ICT. 
 
Dat resulteerde in een gezamenlijk netwerk, gedeelde software(platformen), zelfde types 
toestellen en apparatuur, … 
 
Ook teams zijn steeds meer en meer gemengd. Er is ook de aangekondigde inkanteling van het 
OCMW in de Stad. 
 
Vandaar de oefening om de 2 teksten om elkaar af te stemmen en tot één tekst te komen voor 
beide besturen. 
 
De geest van onze oorspronkelijk policy is bewaard, maar de tekst is op vraag van het MAT 
minder fnuikend en bijgevolg positiever geformuleerd. 
We verklaarden tenslotte waar nodig de technische termen in de tekst. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing.  

Visum ontvanger  Niet van toepassing.  

 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet 
 

Eerdere 
beslissingen 

� MAT OCMW dd. 17 maart 2016 
� MAT Stad dd. 14 juni 2016 
� HOC BOC dd. 23 juni 2016 
� MAT OCMW dd. 27 oktober 2016 
� MAT Stad dd. 8 november 2016 
� CBS dd. 21 november 2016 
� HOC BOC dd. 7 december 2016 
� CBS dd. 19 december 2016 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � E-policy 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad stelt de voorgelegde tekst van de e-policy, geldig voor medewerkers van OCMW en Stad 
definitief vast. De tekst zal, bij wijze van informatie voor de medewerkers, als bijlage aan het 
arbeidsreglement worden toegevoegd. 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 19 januari 2017 | punt 11 

Onderwerp Deontologische code Stad en OCMW. Voorstel tot goedkeuring. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Na een organisatiebrede interne audit door Audio over het interne controlesysteem binnen OCMW 
Kortrijk bleek een actualisering van de deontologische code nodig. Als sluitstuk van beleid rond 
deontologie/integriteit was er ook het advies voor de oprichting van een meldpunt integriteit. 

Beoordeling De bestaande deontologische code werd intern herschreven op basis van het ruimere 
integriteitsdenken dat steeds meer ingang vind in de privé- en publieke sector.  
Het bewust omgaan met integriteitsrisico's en de nodige maatregelen inbouwen om deze zo veel 
mogelijk te beheersen is immers een aandachtspunt op alle overheidsniveaus. Wanneer dit niet 
gebeurt, heeft dit immers een grote impact op de perceptie van de werking van de overheid. 
 
Een interne werkgroep boog zich over de ontwerptekst, waarna het MAT de nieuwe ontwerptekst 
die beter aansluit bij de actuele organisationele en technische omgeving, goedkeurde. 
 
Stad Kortrijk wilde hun bestaande code ook herzien, en naar analogie van de e-policy hernamen 
we de redactie van de eerder goedgekeurde tekst om zo tot een deontologische code te komen 
die van toepassing is op de medewerkers van beide besturen. 
Dit is een logische stap aangezien meer en meer teams gemengd zijn (Stad/OCMW) en aangezien 
beide besturen op termijn inkantelen. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing.  

 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet 
 

Eerdere 
beslissingen 

� MAT OCMW dd. 17 maart 2016 
� MAT Stad dd. 14 juni 2016 
� HOC BOC dd. 23 juni 2016 
� MAT OCMW dd. 27 oktober 2016 
� MAT Stad dd. 8 november 2016 
� CBS dd. 21 november 2016 
� HOC BOC dd. 7 december 2016 
� Gemeenteraad dd. 9 januari 2017 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Deontologische code 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad stelt de voorgelegde tekst van de deontologische code, geldig voor medewerkers van 
OCMW en Stad definitief vast. De tekst zal, bij wijze van informatie voor de medewerkers, als 
bijlage aan het arbeidsreglement worden toegevoegd. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 12 

Onderwerp Ondersteuning senior specialist ICT. Voorstel tot goedkeuring. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Dit dossier stelt de ondersteuning voor van specialisten binnen lot 3 van het ict-raamcontract en 
deze opdracht te gunnen aan RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen voor 2017. 

Beoordeling Het servicepunt dat instaat voor de IT-helpdesk en het beheer van de informatica van Stad en 
OCMW, doet reeds een aantal jaar beroep een senior specialist (Single Point of Contact - spoc) uit 
het IT-raamcontract. Die spoc staat in voor de ondersteuning van nieuwe hardware- en software 
projecten, en komt in geval van acute situaties tussen. 
Werken met een spoc heeft als voordelen dat er minder kennisoverdracht nodig is (inwerken in 
situatie) en dat de uurtarieven gunstiger zijn. 
 
Voor 2017 staan volgende projecten gepland of zijn in uitvoering: 
� Consolidatie domein controllers en DHCP 
� Domein Migratie ocmwkortrijk naar kortrijk: server migratie 
� Virtual Desktop Infrastructure (VDI-project) 
� Optimalisatie firewall en core switchen 
� Update monitoring systeem Stad, OCMW en camera's 
 
In een aantal van deze projecten zal de specialist de rol van projectleider opnemen (technisch en 
inhoudelijk). Na afronding zorgt hij ook voor kennisoverdracht naar de systeembeheerders zodat 
de kennis gewaarborgd blijft. 
Bij andere projecten zal hij adviserend optreden zowel technisch als strategisch. Zijn expertise, 
ervaring en kennis uit andere organisaties is verrijkend en leidt tot betere oplossingen. 
 
De directie bedrijfsvoering van de Stad stelt voor om in 2017 opnieuw beroep te doen op deze 
specialist en dit op 1 dag per week te houden voor een totaal bedrag van € 40.000 op jaarbasis. 
De verdeling van deze kosten bedraagt € 30.000 € voor de stad en € 10.000 voor het OCMW. 
 
Het OCMW betaalde de afgelopen jaar ook al voor tussenkomst door de specialist in kwestie voor 
items die specifiek OCMW-diensten aanbelangde of voor items die de gezamenlijke IT-
infrastructuur van Stad en OCMW betrof.  
We willen deze tussenkomsten formaliseren met een raadsbeslissing. 

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° 

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

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

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

Eerdere 
beslissingen 

� Het besluit van de gemeenteraad van 12 maart 2012 betreffende de goedkeuring van de 
opdracht “IT Raamcontract - lot 3: knowhow-assistentie door netwerk- en 
veiligheidsspecialist(-en)”. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  



Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord om de voorgestelde ondersteuning (netwerkspecialist) te gunnen aan de 
firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor het bedrag van € 10.000,00 voor 
2017. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 13 

Onderwerp Geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem. Voorstel aanduiden kunstenaars project. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

De Raad keurde in zitting van januari 2017 het bestek met nr. 159 en de raming voor de opdracht 
“geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem” met een budget van € 48.400,00 goed. 
De gunning gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Beoordeling Het voorstel was om in het project in Bellegem een grafisch kunstproject te voorzien geïnspireerd 
op een voorstel van het kenniscentrum dementie, 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. 
 
De Raad nam in zitting van 19 januari 2017 akte van een lijst met voorgestelde kunstenaars. 
De Raadsleden voegden nog een drietal kunstenaars toe aan de lijst. 
Alle kunstenaars werden gecontacteerd voor een gesprek. 
De gesprekken gebeurden door Rik Lambert (facility OCMW), Bruno Van Biervliet (B2AI-
architectenbureau) en Nick Vandommele (bestuur en organisatie OCMW). 
 
Onderstaande kunstenaars gingen in op onze uitnodiging: 
� David Samyn 
� Oli-B 
� Thierry Vanhuysse 
� Alain Delvoye 
� Jean Godecharle 
� Bart Heirweg 
� Tom Linster 
 
In een gesprek van een half uur per kunstenaar werd het project toegelicht, de portfolio van de 
kunstenaars overlopen en gepolst naar een match met de visie van het project en de geest van 
het werk van de kunstenaar en zijn of haar enthousiasme ten opzichte van de opdracht. 
 
Na overleg stellen we voor om volgende 3 kunstenaars te weerhouden: 
� Alain Delvoye 
� Bart Heirweg 
� Tom Linster 
omdat we in hen de 'beste match vonden tussen de vorm en inhoud van hun voorgesteld eerder 
werk en de filosofie van het project, omwille van het enthousiasme voor en empathie met het 
toekomstig project met de specifieke dementie-problematiek, en omwille van het feit dat de 
thema’s in hun werk gelijkaardig zijn maar de uitwerking ervan van elkaar verschilt, en zo 
idealiter een boeiende deliberatie door de deskundigen mogelijk maakt. 
 
De concepten van de drie aangeduide kunstenaars dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 
15 maart 2018 om 9.00 uur. 

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  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord om de hierboven voorgestelde kunstenaars uit te nodigen om een concept 
uit te werken voor de integratie van kunst in het nieuw WZC te Bellegem. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 14 

Onderwerp Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk. 
Voorstel aanduiden kunstenaars project. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie. 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

De Raad keurde in zitting van januari 2017 het bestek met nr. 165 en de raming voor de opdracht 
“geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk” met 
een budget van € 42.350,00 goed. 
De gunning gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Beoordeling Het voorstel was om bij het vermelde project een plastisch kunstwerk te voorzien dat aansluit bij 
het gebouw. Het kunstproject past idealiter in de missie en visie van het volledige project en 
werkt versterkend. Het project kan onder voorwaarden op het aansluitend openbaar domein 
geplaatst worden. 
 
De Raad nam in zitting van 19 januari 2017 akte van een lijst met voorgestelde kunstenaars. 
Alle kunstenaars werden gecontacteerd. 
De gesprekken gebeurden door Rik Lambert (facility OCMW), Bruno Van Biervliet (B2AI-
architectenbureau) en Nick Vandommele (bestuur en organisatie OCMW). 
 
Onderstaande kunstenaars gingen in op onze uitnodiging: 
� Bert Vanwynsberghe 
� Niko Van Stichel 
� Tom Dekyvere 
� Luk Van Soom 
� Lore Rabaut 
 
In een gesprek van een half uur per kunstenaar werd het project toegelicht, de portfolio van de 
kunstenaars overlopen en gepolst naar een match met de visie van het project en de geest van 
het werk van de kunstenaar en zijn of haar enthousiasme ten opzichte van de opdracht. 
 
Na overleg stellen we voor om volgende 3 kunstenaars te weerhouden: 
� Niko Van Stichel 
� Tom Dekyvere 
� Luk Van Soom 
omdat we in hen de beste match vonden tussen de vorm en inhoud van hun voorgesteld eerder 
werk en de filosofie van het project, omwille van het enthousiasme voor en empathie met het 
toekomstig project, en omwille van het feit dat hun werk een gevarieerd spectrum van beeldend 
werk zal opleveren, en zo idealiter een goede wedstrijd mogelijk maakt. 
 
De concepten van de drie aangeduide kunstenaars dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 
15 maart 2018 om 9.00 uur. 

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 

� 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  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord om de hierboven voorgestelde kunstenaars uit te nodigen om een concept 
uit te werken voor de integratie van kunst voor het project volksrestaurant, kinderopvang en 
zorgbedrijf Kortrijk. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 15 

Onderwerp Raamcontract drukwerk van krantjes en brochures. Voorstel tot gunning.  

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning 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 
omdat die uitgave vanaf 2017 enkel nog digitaal verspreid zal worden via intranet.  

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. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 november 2016 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open 
aanbesteding. 
De aankondiging van opdracht 2016-535896 werd gepubliceerd op 18 november 2016 op 
nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 januari 2017 om 08.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 31 augustus 2017. 
 
Er werden 7 offertes ontvangen: 
� Vandenbulcke Jo Drukkerij, Dumolinlaan 7 te 8500 KORTRIJK (€ 161.474,08 exclusief BTW of 

€ 171.162,52 inclusief 6% BTW); 
� INNI GROUP NV, Industrielaan 5 te 8501 Heule (€ 134.002,92 exclusief BTW of € 142.043,10 

inclusief 6% BTW); 
� Artoos drukkerij, Oudestraat 19 te 1910 Kampenhout (€ 102.321,74 exclusief BTW of 

€ 108.461,04 inclusief 6% BTW); 
� Vandekerckhove Drukkerij, Oudenaardsesteenweg 354b te 8500 KORTRIJK (€ 134.617,86 

exclusief BTW of € 142.694,93 inclusief 6% BTW); 
� Boonen Drukkerij, Houtakker 3 te 3930 Hamont-Achel (€ 111.158,00 exclusief BTW of 

€ 117.827,48 inclusief 6% BTW); 
� Lowyck drukkerij, Archimedesstraat 53 te 8400 Oostende (€ 40.420,45 exclusief BTW of 

€ 42.845,68 inclusief 6% BTW); 
� nv Geers Offset, Eekhoutdriesstraat 67 te 9041 Oostakker (€ 120.950,74 exclusief BTW of 

€ 128.207,78 inclusief 6% BTW); 
 
Op 19 januari 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op. 
Na administratief en rekenkundig nazicht werden volgende 5 offertes als regelmatig beoordeeld: 
� Lowyck drukkerij, Archimedesstraat 53 te 8400 Oostende (€ 85.671,75 exclusief 6% BTW); 
� Artoos drukkerij, Oudestraat 19 te 1910 Kampenhout (€ 102.321,74 exclusief 6% BTW); 
� Boonen Drukkerij, Houtakker 3 te 3930 Hamont-Achel (€ 110.146,29 exclusief 6% BTW); 
� INNI GROUP NV, Industrielaan 5 te 8501 Heule (€ 117.496,29 exclusief 6% BTW); 
� Geers Offset, Eekhoutdriesstraat 67 te 9041 Oostakker (€ 118.720,91 exclusief 6% BTW); 
 
Omdat de offerte van drukkerij Lowyck meer dan 15% onder het gemiddelde van de ingediende 
offertes ligt werd volgens 21, § 3 en 99 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 een 
prijsverantwoording gevraagd. Op 25/01/2017 ontvingen we van drukkerij Lowyck een 
aanvaardbare verantwoording. De offerte wordt dan ook als regelmatig beoordeeld. 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Lowyck drukkerij, Archimedesstraat 53 te 8400 
Oostende, 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 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. 

� Raad van 17 november 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Publicatie in BDA 
� 7 offertes 
� PV van opening van de offertes 
� Tabel rekenkundig nazicht 
� Verslag van nazicht van de offertes 
� Prijsverantwoording drukkerij Lowyck 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 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 “Raamcontract drukwerk van krantjes en brochures” wordt gegund aan de laagste 
regelmatige bieder, zijnde Lowyck drukkerij, Archimedesstraat 53 te 8400 Oostende, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20170103/RL/OA van 25 oktober 2016. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 februari 2017 | punt 16 

Onderwerp Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar 
Sint-Maartenskerkhof. Goedkeuring eindafrekening. 

Indiener Sabien Maes Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring eindafrekening restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, 
inkompoort en doorgang naar Sint-Maartenskerkhof. 

Feitelijke 
aanleiding 

De werken werden voorlopig opgeleverd op 29 september 2016. De opmerkingen zijn genoteerd 
op het proces verbaal van voorlopige oplevering. De eindvordering werd ontvangen op 21 
december 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 21 november 2013 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Restauratiedossier 
Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-
Maartenskerkhof”, met name de open aanbesteding. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 april 2014 goedkeuring aan de 
gunning van deze opdracht aan Vandendorpe Arthur NV, Molendamstraat 4 te 8210 Zedelgem 
tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 1.363.170,38 exclusief BTW of 
€ 1.444.960,60 inclusief 6% BTW. 
 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20140113/FV/OA. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2014 goedkeuring aan 
verrekening 2 (OP 1) voor een bedrag in meer van € 1.566,00 exclusief BTW of € 1.659,96 
inclusief 6% BTW. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2014 goedkeuring aan 
verrekening 3 (OP 6) voor een bedrag in meer van € 102,79 exclusief BTW of € 108,96 inclusief 
6% BTW. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2014 goedkeuring aan 
verrekening 4 (OP 4 bis) voor een bedrag in meer van € 16.107,94 exclusief BTW of € 17.074,42 
inclusief 6% BTW. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2015 goedkeuring aan 
verrekening 5 (OP 11) voor een bedrag in meer van € 560,00 exclusief BTW of € 593,60 inclusief 
6% BTW. 
 
Het bestuur verleende in zitting van 15 oktober 2015 goedkeuring aan verrekening 6 (OP 7) voor 
een bedrag in meer van € 1.354,00 exclusief BTW of € 1.435,24 inclusief 6% BTW. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2015 goedkeuring aan 
verrekening 7 (OP 9) voor een bedrag in meer van € 240,00 exclusief BTW of € 254,40 inclusief 
6% BTW. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2015 goedkeuring aan 
verrekening 8 (OP13) voor een bedrag in meer van € 1.250,00 exclusief BTW of € 1.325,00 
inclusief 6% BTW. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 augustus 2015 goedkeuring aan 
de termijnswijziging van 73 werkdagen. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 februari 2016 goedkeuring aan 
de termijnswijziging van 35 werkdagen. 
 
De ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue 
Terraque 35 7861 Wannebecq, stelde een proces-verbaal op van weigering voorlopige oplevering, 
die plaatsvond op 23 mei 2016, 30 juni 2016, 15 juli 2016 en 5 september 2016. In het proces-
verbaal van weigering voorlopige oplevering werden volgende opmerkingen vermeld: zie PV 
opgemaakt door de ontwerper. 



De ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba Beverlaai 49 8500 Kortrijk & Rue 
Terraque 35 7861 Wannebecq stelde een nieuw proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die 
plaatsvond op 29 september 2016. 
 
Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering bleek dat er nog opmerkingen waren. 
De ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba stelde de eindafrekening op, waaruit 
blijkt dat het eindbedrag van de werken € 1.701.713,65 incl. btw bedraagt. Een deel van de 
kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap dienst Onroerend Erfgoed. In de 
meerjarige subsidieovereenkomst werd de subsidie voor die fase vastgelegd op een 
maximumbedrag van € 1.078.655,07.  
 
Op 4 juli 2016 werd een bijpremie aangevraagd omwille van noodzakelijke niet voorzienbare 
werken en wijzigingen aan de uit te voeren werken. Op 18 oktober 2016 werd een bijpremie van 
maximum 10% op het initiële subsidiebedrag goedgekeurd door Onroerend Erfgoed.  
Rekening houdend met het totaal van de uitgevoerde subsidiabele posten bij de afrekening 
bedraagt de uiteindelijke subsidie €1.105.950,46. 
 

Raming  € 1.644.605,40 

Bestelbedrag  € 1.363.170,38 

HV in meer + € 1.128,26 

HV in min - € 24.425,18 

Bijwerken + € 80.571,27 

Bestelbedrag na verrekeningen = € 1.420.444,73 

Nog te verrekenen (in min) - € 15.221,50 

Afrekening VH (in meer) + € 213.277,78 

Reeds uitgevoerd = € 1.618.501,01 

Prijsherzieningen + € -13.110,78 

Totaal excl. btw = € 1.605.390,23 

Btw + € 96.323,42 

TOTAAL = € 1.701.713,65 

Verwachte subsidie  € 1.105.950,46 

 
De voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 195 werkdagen. De uitvoeringstermijn werd met 139 
werkdagen overschreden.  
 
Deze termijnoverschrijding mag door de bouwheer beboet worden volgens onderstaande formule 
met een maximum van 5% van het aannemingsbedrag M of € 68.158,52 
Boete = 0,45 * M * n² / N² = € 127.055,12 met: 
- M = Bedrag oorspronkelijke aannemingssom = € 1.363.170,38 
- n = Aantal kalenderdagen vertraging = 139 
- N = het aantal werkdagen vastgesteld voor de uitvoering bij de aanvang van de opdracht = 195 
werkdagen 
= € 311.690,12, verlaagd tot de maximale boete van 5,00% van de oorspronkelijke 
aannemingssom van € 68.158,00. 
Deze boete van € 68.158,00 wordt afgehouden van de eindfactuur. 
 
Dit betekent finaal een meerprijs van € 242.219,85 (excl. BTW) of € 256.753,04 (incl. BTW). 
Rekening houdend met de boete komt dit op € 174.061,85 (excl. BTW) of € 184.505,56 (incl. 
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 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 � De Raad van 21 november 2013 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de 



beslissingen gunningswijze. 
� De Raad van 24 april 2014 goedkeuring gunning. 
� De Raad van 15 oktober 2014 goedkeuring aan verrekening 2 (OP 1),verrekening 3 (OP 6), 

verrekening 4 (OP 4 bis), verrekening 5 (OP 11), verrekening 6 (OP 7),  verrekening 7 (OP 9) 
en verrekening 8 (OP13). 

� De Raad van 20 augustus 2015 goedkeuring termijnverlenging van 73 werkdagen. 
� De Raad van 18 februari 2016 goedkeuring termijnverlenging van 35 werkdagen. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Eindafrekening 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en 
doorgang naar Sint-Maartenskerkhof” wordt voorlopig opgeleverd en de eerste helft van de borg 
wordt vrijgegeven. 
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Restauratiedossier 
Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-
Maartenskerkhof”, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 1.605.390,23 
exclusief BTW of € 1.701.713,65 inclusief 6% BTW. De boete voor laattijdige afwerking van € 
68.158,00 wordt afgetrokken van de eindfactuur. 
Het saldo van de subsidie mag aangevraagd worden bij Onroerend Erfgoed. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Vacantverklaring functie deskundige personeel.  

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Invullen van de functies deskundige personeel en aanleggen van een verlengbare werfreserve  

Feitelijke 
aanleiding 

De bezetting van de personeelsdienst zit reeds geruime tijd onder de vastgestelde 
personeelsnorm van 12,46 VTE.  

Beoordeling Door een aantal loopbaanonderbrekingen van personeelsleden is de bezetting van de  
personeelsdienst in 2016 met 0,96 VTE gedaald naar 11,5 VTE.  
 
Momenteel wordt de personeelsdienst geconfronteerd met een aantal medewerkers die langdurig  
ziek zijn.  1 van die medewerkers verlaat de personeelsdienst en zal tewerkgesteld worden in een 
andere dienst. Daardoor daalt de bezetting naar 10,50 VTE.  
 
Het takenpakket van de afwezige medewerkers wordt verdeeld over de andere medewerkers van 
de dienst, wat aanleiding geeft tot een sterk verhoogde werkdruk.  
 
Om bovenstaande redenen dringt een personele invulling die de vastgestelde norm van 12,46 VTE  
benadert zich op. 
 
We vragen de raad daarom om 2 VTE functies deskundige personeel vacant te verklaren. De 
laatste aangelegde werfreserve van de functie deskundige personeel is reeds uitgeput.  
Vooraleer er overgegaan wordt tot een externe werving, wordt eerst via procedure van interne  
doorstroom, naar een interne invulling gezocht voor beide functies.   
 
We vragen de raad om de personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de  
volledige selectieprocedure en het vacaturebericht te verspreiden vanaf 17 februari 2017. De raad  
kan de eventuele externe procedure bekrachtigen in de zitting van 16 maart 2017. Het  
aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor deze selectieprocedure kan eveneens beslist  
worden in dezelfde raad. Over de aanstelling en het vastleggen van de werfreserve kan beslist  
worden in de raad van 20 april 2017.  

Financiële 
toetsing 

Budget In 2016 bedroeg de bezetting op basis van gewerkte uren 10,86; in 2015 
was het 10,12VTE. 
Voorstel is gebudgetteerd voor zover de norm na pensionering van Carine 
Callemin onder de 11,46VTE blijft. 

Visum Goedgekeurd mits aandacht voor bovenstaande. 

 

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 deskundige personeel vacant te verklaren en contractueel in te vullen via 
werving (enkel indien procedure interne doorstroom geen kandidaten heeft opgeleverd) – 
niveau B1-3, voltijds – 2 VTE 



2. Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen: 
� Bekrachtiging selectieprocedure voor de functie deskundige personeel: raad 16 maart 

2017. 
� Het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad  16 maart 2017. 
� Aanstelling en vastleggen van de werfreserve: raad van 20 april 2017. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


