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OPENBARE ZITTING 
 
1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. Oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap “Zorg Kortrijk”. 

3. Beheer van stichtingen: overdracht van stad naar OCMW.  

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

5. Financiële tussenkomst van het OCMW voor financieel behoeftige bewoners in niet-eigen assistentie-woningen. Voorstel 

tot goedkeuring. 

6. Samenwerkingsovereenkomst Scala/ Unie der zorgelozen (2014-2019) voor inhoudelijke uitbouw werking en 

samenwerking. Voorstel tot goedkeuring addendum.  

7. Werken gereserveerd voor sociale invoegbedrijven voor het project volksrestaurant, kinderopvang en administratie 

zorgbedrijf. Voorstel tot gunning. 

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

residenten van de woonzorgcentra. Voorstel tot gunning. 

9. Aankoop van een kipper aanhangwagen voor dienst facility. Voorstel tot goedkeuring. 

10. Besteding van de VIA-middelen voor de lokale besturen door verhoging van de maaltijdcheques. 

11. Bekrachtiging selectieprocedure stafmedewerker HR. 

12. Aankoop softwarepakket jobsolutions. Voorstel tot goedkeuring. 

13. Varia. 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 15 december 2016 | punt 2 

Onderwerp Oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap “Zorg Kortrijk” 

Indiener An Spriet Dienst  Wnd. secretaris 

 
 
 

Doelstelling Bundeling van de zorgdiensten in een intern verzelfstandigde organisatie met een zekere mate 
van operationele autonomie 

Feitelijke 
aanleiding 

Het bestuursakkoord van de Vlaamse Regering en de conceptnota van Minister Homans 
vermelden dat de OCMW’s op 1/1/2019 dienen te integreren in de gemeenten.  Daartoe zal een 
nieuw decreet lokaal bestuur worden opgemaakt. 
Om klaar te zijn voor een mogelijke integratie, willen wij de zorgactiviteiten van het OCMW 
bundelen in een verzelfstandigd geheel. 
De raad voor maatschappelijk welzijn nam op 16 juni 2016 de principiële beslissing om een 
zorgbedrijf op te richten onder de vorm van een intern verzelfstandigd agentschap, zoals voorzien 
in het OCMW-decreet titel VII, hoofdstuk 1.  De raad gaf opdracht aan de administratie om het 
formele oprichtingsbesluit voor te bereiden, om een voorstel van organisatiestructuur en een 
ontwerp van beheersovereenkomst op te maken. 

Beoordeling Huidige organisatie van de dienstverlening 
 
We zien grosso modo drie pijlers in onze dienstverlening: 

- De zorggerelateerde activiteiten: diensten / activiteiten gericht naar personen met een 
zekere graad van zorgbehoefte, naar personen die in relatie staan tot het bestuur via een 
opname, via opvang, zorg aan huis, personen die gebruik maken van persoonlijk-
materiële diensten zoals maaltijden, lichaamsverzorging. 

- Activiteiten behorend tot de federale opdracht van het OCMW: leefloon, steun, activering, 
opvang van vluchtelingen. 

- Wijkgerichte activiteiten, beleid en projecten: wijkwerking, buurt- en straathoekwerk, 
opbouwwerk, beleids- en projectwerk. 

 
Het nieuwe decreet lokaal bestuur zou voorzien dat een bijzonder comité voor de sociale dienst 
binnen de schoot van de gemeente wordt opgericht.  Dat betekent dat alle taken van de sociale 
dienst dan zouden inkantelen in de gemeente.  De wijkcentra en de samenlevingsdiensten, sterk 
verbonden met het sociaal weefsel van de stad, zouden in die filosofie opgenomen worden in het 
stadsbeleid. 
 
En wat gebeurt er met de zorg ? 
De conceptnota van Minister Homans geeft opties om specifieke dienstverlening onder te brengen 
in een verzelfstandigde entiteit.  
De conceptnota vermeldt dat de OCMW’s kunnen beslissen om hun zorgactiviteiten te  
verzelfstandigen.  Op haar ronde van Vlaanderen in maart 2015 verwees Minister Homans 
expliciet naar de oprichting van zorgbedrijven zoals Roeselare en Antwerpen. 
Heel wat OCMW’s zijn momenteel aan het nadenken over de organisatie van hun zorgactiviteiten. 
 
Bij de centrumsteden hebben we de zorgbedrijven van de OCMW’s van Antwerpen, Leuven en 
Roeselare. Een aantal OCMW’s van centrumsteden zijn een zorgbedrijf aan het oprichten.  Een 
aantal gemeenten uit de regio Zuid-West-Vlaanderen overwegen de oprichting van een 
zorgbedrijf. 
 
Waarom verzelfstandiging van de zorgactiviteiten ? 
 

• De zorgverlening is zeer specifiek en exploitatiegericht.  Het OCMW bouwde in de loop 
van decennia heel wat zorgexpertise op, en dit binnen een diversiteit van zorgdiensten, 
zowel in residentiële setting als in thuisgerichte diensten. 
Het OCMW is van oordeel dat de opgebouwde expertise best gebundeld blijft onder één 
aansturing. Dit komt ten goede aan de efficiëntie van de zorgexploitatie. 

• Ook heeft het OCMW de exploitatie van de kinderopvang overgenomen van de stad, wat 
al een bundeling van zorgdienstverlening inhoudt. 

• Bovendien worden nieuwe pistes in de (ouderen)zorg afgetast, waarbij gestreefd wordt 
naar samenwerking met OCMW’s in de regio (W13), private actoren (onder meer in de 
woonzorg) en regionale actoren (bvb AZ Groeninge). We vermelden onder meer het 
onderzoek naar het brugproject om een opvang op maat te organiseren voor ouderen na 
hospitalisatie (zie verder).  Het is van belang dat de lokale overheid – als publieke actor 
– hier volop kan in meespelen gezien de maatschappelijke behoeftes en uitdagingen. 



Omwille van de specificiteit, de toekomstige ontwikkelingen en de diversificatie binnen het 
zorgaanbod is het dus aangewezen om ons daar goed op te organiseren met een interne dienst 
die slagkrachtig en flexibel kan optreden, weliswaar binnen een strategie en met toezicht en 
controle van het lokale bestuur, vandaag en morgen. 
Het OCMW onderzocht de juridische mogelijkheden om de zorgactiviteiten te verzelfstandigen en 
werd daarvoor bijgestaan door een raadsman gespecialiseerd in de materie, Mr. Tom De Gendt. 
 
 
De uitgangspunten voor verzelfstandiging 
 
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden tot verzelfstandiging van de zorgactiviteiten, werden 
een aantal uitgangspunten vooropgesteld.  Deze uitgangspunten werden afgetoetst en 
geconsolideerd met het College van Burgemeester en Schepenen en met de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
De uitgangspunten zijn: 

- De zorgactiviteiten worden publiek aangestuurd. 
- De publieke zorgdiensten maken deel uit van het lokaal bestuur Kortrijk 
- Alle zorgactiviteiten worden gebundeld en onder één aansturing gebracht 
- De vzw-structuur van de woonzorgcentra blijft behouden (omwille van de financieel 

gunstiger RIZIV-financiering en personeelsstatuut) 
- Ruimte voor intergemeentelijke samenwerking 
- Het organiseren van zorg voor kwetsbaren en het doorvoeren van sociale correcties op 

het prijsbeleid 
- Uitbouw van een kwalitatieve zorgverlening, goed en efficiënt gerund. 
- Nauwe samenwerking met de lokale welzijnsdiensten 

 
 
De rechtsvorm 
 
Het OCMW onderzocht onder begeleiding van raadsman Tom De Gendt de juridische 
mogelijkheden voor verzelfstandiging van de zorgdiensten. 
 

� Eerste optie: een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) 
 
Aanvankelijk ging de voorkeur uit naar een externe verzelfstandiging onder de vorm van een 
publieke OCMW-vereniging gebaseerd op Titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet.  Deze 
publieke vereniging heeft rechtspersoonlijkheid en wordt bestuurd door een algemene 
vergadering en een raad van beheer volgens de regels opgelegd door het OCMW-decreet. 
 
Het OCMW zou deze publieke vereniging oprichten samen met de Stad en met de vzw Zusters 
Augustinessen.  Daarbij zou het OCMW de huidige structuur met de vzw Zusters Augustinessen 
overdragen naar de nieuwe vereniging.  Behoud van de samenwerking met de vzw levert het 
OCMW een aanzienlijk financieel voordeel op vanuit RIZIV-financiering en personeelsstatuut. 
 
Voor de oprichting van een dergelijke publieke OCMW-vereniging is de goedkeuring van de 
gemeenteraad en van de Vlaamse Regering vereist. 
 
Na een voorbereidend contact met het Agentschap Binnenlands Bestuur bleek de gewenste 
constructie met de vzw echter niet mogelijk.  De huidige samenwerkingsovereenkomst, daterend 
van 1955, is gebaseerd op toenmalige regelgeving.  Deze levert op heden een unieke, weze het 
een precaire, sui generis-constructie op.  Het OCMW opteert ervoor om deze te behouden, 
omwille van het hoger geschetste financieel voordeel.   
 
Het OCMW zocht een alternatieve rechtsvorm voor de oprichting van een zorgbedrijf, vertrekkend 
van dezelfde uitgangspunten zoals hoger vermeld. 
 

� Alternatief: een intern verzelfstandigd agentschap 
 
Het alternatief dat het meest beantwoordde aan de vooropgestelde uitgangspunten is een intern 
verzelfstandigd agentschap, voorzien in Titel VII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn kan OCMW-diensten belasten met welbepaalde 
beleidsuitvoerende taken, die behoren tot de opdracht van het OCMW.  Deze diensten worden 
verzelfstandigd, maar krijgen geen rechtspersoonlijkheid.  Dit is een intern verzelfstandigd 
agentschap (IVA). 
 
Deze verzelfstandigde diensten worden beheerd buiten de algemene diensten van het OCMW.  Zij 
hebben een apart organogram, maar vallen onder het bestuur en beleid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn kan aan het IVA een zekere mate van operationele 
autonomie toekennen.   



Het IVA wordt opgericht door de raad voor maatschappelijk welzijn. Het oprichtingsbesluit 
vermeldt de taken die aan het IVA worden toevertrouwd en de mate van de operationele 
autonomie. 
 
Er wordt een beheersovereenkomst afgesloten tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het 
IVA. 
 
Voor de oprichting volstaat het voorafgaand advies van het College van Burgemeester en 
Schepenen, er is geen goedkeuring vereist van de gemeenteraad, noch van de Vlaamse Regering. 
 
Alle zorgdiensten blijven dus onder het bestuur van de raad voor maatschappelijk welzijn vallen.  
Er zijn geen overdrachten, noch van exploitatie, noch van patrimonium, noch van personeel.  Het 
beleid en de strategie blijven bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.  De raad 
neemt ook alle beslissingen. 
 
Hoe zit het met de inkanteling ? 
 
Het opgerichte IVA met de verzelfstandigde zorgdiensten kan worden overgenomen door de Stad, 
volgens de regels vermeld in een nieuw decreet lokaal bestuur.  De zorgdiensten zullen als één 
geheel inkantelen in de Stad, goed voorbereid als interne organisatie onder één aansturing. 
 
Het IVA staat een inkanteling niet in de weg, integendeel. 
 
 
Naam van het agentschap 
 
Het IVA zal de naam “ZORG KORTRIJK” dragen.   
Deze naam veruitwendigt de publieke zorg van het lokaal bestuur Kortrijk. 
 
Het gaat om een korte, krachtige naam, die ook als logo zal worden gebruikt in de branding van 
de publieke zorg. Dit logo is opgemaakt door de stedelijke communicatiedienst en conform de 
huisstijl van de stad. 
 
Het Logo is in bijlage aan dit oprichtingsbesluit gevoegd. 
 
 
Opdracht van Zorg Kortrijk 
 
Het OCMW beoogt met de oprichting van het IVA Zorg Kortrijk een bundeling van de publieke 
zorgactiviteiten in Kortrijk.  Zorg Kortrijk zal in opdracht van het OCMW, als onderdeel van het 
lokaal bestuur, borg staan voor een kwalitatieve zorgverlening voor de Kortrijkse gemeenschap.   
 
Zorg Kortrijk brengt alle vormen van zorg, hetzij residentieel, hetzij in thuisomgeving en richt zich 
naar alle doelgroepen en alle leeftijden, maar met de grootste aandacht voor de meest kwetsbare 
doelgroepen.  Zorg Kortrijk zal mee instaan voor de maatschappelijke opdrachten van het OCMW, 
in nauwe samenwerking met de welzijnsdiensten. 
 
Zorg Kortrijk zal de zorgdiensten van het OCMW op de meest efficiënte manier beheren.  
 
 
Welke diensten  
 
Volgende diensten zullen deel uitmaken van Zorg Kortrijk: 
 

� De woonzorgcentra (totaal 460 woonzorgplaatsen): 
� Sint-Jozef Kortrijk 
� Lichtendal Kortrijk 
� Ter Melle Heule 
� Biezenheem Bissegem 
� De Weister Aalbeke 
� De Zon Bellegem (in aanbouw) 
 

� De transmurale zorg: 
� Dagverzorgingscentrum De Kolleblomme Heule 
� Kortverblijf: 6 plaatsen 
� Nachtopvang voor ouderen 
 

� De woningen voor omkaderd en begeleid wonen: 
� De assistentiewoningen Ten Olme Kortrijk, Akkerwinde Kortrijk, Rietveld 

Bissegem, Elfenberg Heule 
� De sociale huurwoningen (*): De Nieuwe Lente Heule, Dam 49 Kortrijk, 

Overleiestraat 43 Kortrijk. 
� De ouderenwoningen Hoog Mosscher 29 tem 77 Kortrijk (47 w.), Breydelhuis 



Kortrijk (3 w.), Mortagnelaan Bellegem (8 w.). 
� Aan te vullen met de 24 sociale assistentiewoningen (*) in aanbouw te Bellegem  
� Pensionwoningen, kamer- en logementswonen: Wandelingstraat 9 Kortrijk (5 

kamers), Hoog Mosscher 5-28 (24 woningen) 
(*)Voor de woningen die vallen onder het sociaal huurbesluit zal rekening gehouden 
worden met de eengemaakte sociale huisvestingsmaatschappij, waarbij de opdracht 
zich dan toespitst op het verlenen van zorg en assistentie. 
 

� De thuiszorgdiensten: 
� Poetshulp 
� Maaltijden aan huis 
� Verhuur persoonlijk alarmoproepsysteem 
� Gezinshulp in het samenwerkingsverband met OCMW Ingelmunster 
� Assistentie verlenen in het kader van samenwerking met derden. 

 
� De kinderopvang 

� Dienst voor onthaalouders 
� De Puzzel: buitenschoolse kinderopvang 
� Het Blokkenhuis: zelfstandig kinderdagverblijf 

 
� De centrale keuken: 

� Maaltijden aan WZC, aan huis, aan de wijkcentra, aan de kinderopvang, aan 
derden 

� Centraal cateringbeleid en ondersteuning van het volksrestaurant 
 

� Het volksrestaurant: 
� Gezonde maaltijden aan een kwetsbaar maar divers doelpubliek 
� Opleidingskeuken voor doorstroming naar de horeca 
� Kookinitiatie voor kwetsbare groepen 
� Ondersteund door de centrale keuken 

 
� Nieuwe initiatieven en samenwerking met derden 

� Nieuwe diensten die in opdracht van het OCMW worden ontwikkeld binnen het 
financieel kader van zorg Kortrijk. 

� Samenwerkingsverbanden met derden, in opdracht van het OCMW 
 
 
Personeel 
 
Het personeel van Zorg Kortrijk zal bestaan uit: 
 

 Koppen VTE 
 

Vzw-personeel voor de woonzorgcentra:  
 

517   392,31  

Ocmw-personeel voor de thuiszorgdiensten, dienst 
wonen, thuiszorg, kinderopvang, keuken 

100   55,09 

Totaal: 617  447,40 
 

 
De ondersteunende diensten worden niet opgesplitst.  Zij werken voor zowel voor zorgbedrijf als 
andere OCMW-diensten.  De kosten worden met interne facturatie doorgerekend. 
 
 
Financiën 
 
Het financieel beheer gebeurt volgens de regels die ook voor het OCMW gelden.  Er moet geen 
aparte BBC worden opgemaakt.  Wel een afzonderlijke jaarrekening en budget die geconsolideerd 
worden in het budget en jaarrekening van het OCMW. 
 
Op het totaal jaarbudget van afgerond 60 miljoen euro, vertegenwoordigt Zorg Kortrijk ongeveer 
60%.  In onderstaande tabel worden de kassaldi van het budget 2017 per dienstengroep 
samengevat.  Het betreft cijfers na interne facturatie en toewijzing leningslasten, waarbij de 
kosten voor bedrijfsvoering voor 60% toegewezen worden aan Zorg Kortrijk. 
 
Het aldus bekomen tekort voor Zorg Kortrijk wordt gedekt met de post “algemene financiering”.  
Het tekort 2017 van Zorg Kortrijk bedraagt 3.563.225 euro. 
 
 
 
 
 
 



Tabel kassaldi overeenkomstig het budget 2017 met splitsing tussen OCMW en zorgbedrijf: 
 2017 

 
 OCMW 

 
ZORG 

Algemene financiering (A) 
 

11.440.970  3.563.225 

Bedrijfsvoering  (B)   (*) 
 

 -1.103.270 -1.654.905 

Dienstverlening         (*) 
Sociale dienst 
Activering 
Overig sociaal beleid 
Wonen 
Kinderopvang 
Thuiszorg 
Wijkcentra 
Woonzorgcentra 
Dagverzorgingcentrum 
 
 
Totaal  (C) 

 
 -4.332.569 
 -3.145.334 
 -1.066.439 
    -110.052 
 
 
 -1.999.084 
 
 
_______________________ 
 
-10.653.478 

 
 
 
     -40.275 
   -744.189 
   -433.627 
   -403.589 
 
   -219.646 
     -66.994 
_______________________
 
-1.908.320 

  
Algemeen totaal (A+B+C) 

 
-315.778 

 
0 
 

(*) deze cijfers zijn inclusief de personeels- en werkingskosten, alsook de leninglasten. 
 
 
Beheersovereenkomst 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn sluit een beheersovereenkomst af met het IVA, 
vertegenwoordigd door het hoofd van het agentschap.  De beheersovereenkomst omvat: 

� De concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van 
de doelstellingen van het agentschap 

� De toekenning van de middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de taken van 
het agentschap 

� De voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden 
verworven en aangewend 

� De informatieverstrekking aan de raad 
 
De beheersovereenkomst geldt voor de duur van de legislatuur en moet jaarlijks worden 
geëvalueerd door de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
 
Hoofd van het agentschap 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt een hoofd van het agentschap aan.  Het hoofd van het 
agentschap is belast met de algemene leiding en de werking van het agentschap. 
 
Het hoofd van het agentschap is hoofd van het personeel dat behoort tot het agentschap. 
Zorg Kortrijk zal personeel van twee werkgevers tewerkstellen (ocmw en vzw).   
 
Het hoofd van het agentschap heeft enkel het werkgeversgezag over het OCMW-personeel 
tewerkgesteld in Zorg Kortrijk. 
Het vzw-personeel valt onder het werkgeversgezag van de vzw Zusters Augustinessen. 
 
Als hoofd van het agentschap wordt voorgesteld de waarnemend secretaris An Spriet.   
Zij zal juridisch de leiding op zich nemen van het agentschap, in nauwe samenwerking met de 
algemeen directeur van de zorgdiensten waargenomen door de vzw Zusters Augustinessen, Frank 
Claerhout. 
Het hoofd van het agentschap krijgt de opdracht om een samenhangend personeelsbeleid te 
voeren voor het personeel van de twee werkgevers.  
 
Het hoofd van het agentschap en de algemeen directeur van de zorgdiensten maken deel uit van 
het managementteam van het OCMW. 
 
 
Bestuur van het IVA 
 
Het IVA Zorg Kortrijk wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.   
 
Indien binnen het IVA Zorg Kortrijk een nieuwe dienst wordt opgericht, zal het College van 
Burgemeester en Schepenen voorafgaand advies dienen te geven. 



De gemeenteraad keurt het budget van Zorg Kortrijk, geconsolideerd binnen het OCMW-budget, 
goed. 
 
Het hoofd van het IVA participeert aan het managementteam van het OCMW. 
 
Binnen het IVA Zorg Kortrijk wordt een zorgstaf opgericht, bestaande uit de diensthoofden van de 
diverse zorgdiensten. 
 
 
Regionale samenwerking 
 
Eén van de uitgangspunten voor de oprichting van een zorgbedrijf is de mogelijkheid tot 
intergemeentelijke samenwerking. 
 
Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen, en meer bepaald binnen de schoot van W13,  bestaat 
reeds een zekere mate van regionale samenwerking op vlak van woonzorg.  Er zijn initiatieven op 
vlak van samenaankoop en opnamebeleid.  Er is een gemeenschappelijk project “De Brug” dat 
een intermediaire zorgvorm tussen ziekenhuis, woonzorgcentrum en thuisomgeving beoogt.  Er is 
een afstemming op zorgstrategisch vlak.   
 
Daarnaast stellen we vast dat meerdere OCMW’s in de regio nadenken over de oprichting van een 
zorgbedrijf in hun gemeente, dit bij wijze van externe verzelfstandiging. 
Ook het OCMW Kortrijk heeft daarover nagedacht, zeker binnen de eerste optie van externe 
verzelfstandiging.   
 
Biedt de rechtsvorm IVA een mogelijkheid voor intergemeentelijke samenwerking?  De IVA zelf 
kan geen samenwerkingsovereenkomsten afsluiten omdat het geen rechtspersoonlijkheid heeft.  
Maar het OCMW kan dit wel.  Als dusdanig is een intergemeentelijke samenwerking op vlak van 
woonzorg niet uitgesloten. Het spreekt voor zich dat W13 hier het gepaste platform voor verdere 
ontwikkeling is. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet Titel VII, hoofdstuk 1 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad voor maatschappelijk welzijn 16 juni 2016: principebeslissing tot oprichting van een 
intern verzelfstandigd agentschap voor de zorgdiensten 

� Vast Bureau van 24 november 2016 
� College van Burgemeester en Schepenen van 28 november 2016: voorafgaand advies over 

de oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap voor de zorgdiensten 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Ontwerp van beheersovereenkomst 
� Logo ZORG KORTRIJK 
� Organogram Zog Kortrijk 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad beslist: 
� Tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) genaamd “ZORG 

KORTRIJK”, met ingang van 1 januari 2016 
� Het IVA zal volgende zorgdiensten van het OCMW Kortrijk bundelen (beleidsuitvoerende 

taken): 
� De woonzorgcentra (460 woonzorgplaatsen) 
� De transmurale zorgdiensten: 

� Dagverzorgingscentrum De Kolleblomme Heule 
� Kortverblijf (6 kamers) 
� Nachtopvang voor ouderen 

� De thuiszorgdiensten: dienstenchequebedrijf Poets aan Huis, maaltijden aan 
huis, personenalarmoproepsysteem, gezinshulp 

� De woningen voor omkaderd en begeleid wonen:  
� de assistentiewoningen Ten Olme, Elfenberg, Rietveld, Akkerwinde, 
� de sociale huurwoningen (onder voorbehoud van deze die eventueel 

worden overgedragen aan de eengemaakte huisvestingsmaatschappij) 



De Nieuwe Lente, Overleiestraat 43 Kortrijk, Dam 49 Kortrijk, en de 
nog te bouwen assistentiewoningen woonzorgcampus Bellegem   

� De woningen Hoog Mosscher 29 tot 77 Kortrijk (43 w.), Mortagnelaan 
Bellegem (8 w.), Breydelhuis Kortrijk (3 w.) 

� Pensionwoningen, kamer- en logementswonen: Wandelingstraat 9 
Kortrijk (5 kamers), Hoog Mosscher 5 tot 28 (24 woningen) 

� De Kinderopvang: dienst voor opvanggezinnen, zelfstandig kinderdagverblijf Het 
Blokkenhuis, buitenschoolse opvang De Puzzel 

� De centrale keuken De Nieuwe Lente 
� Het volksrestaurant in aanbouw 

� Waarnemend secretaris An Spriet wordt aangesteld als hoofd van het IVA.   
� Het hoofd van het IVA is belast met de algemene leiding van het IVA, in nauwe 

samenwerking met de algemeen directeur van de zorgdiensten waargenomen door de 
vzw Zusters Augustinessen, Frank Claerhout. 

� Het hoofd van het agentschap voert de leiding over het IVA in overleg met het 
managementteam van het OCMW, onder leiding van de voorzitter van het OCMW en van 
de raad voor maatschappelijk welzijn.  De bevoegdheden en de mate van operationele 
autonomie zijn vervat in de beheersovereenkomst die aan dit oprichtingsbesluit is 
gehecht. 

� Tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het IVA, vertegenwoordigd door het 
hoofd van het IVA, wordt een beheersovereenkomst afgesloten, in bijlage aan dit besluit 
gehecht. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 15 december 2016 | punt 3 

Onderwerp Beheer van stichtingen: overdracht van stad naar OCMW 

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Liquidatie van een aantal stichtingen waarvan de Stad de middelen niet kan bestemmen voor het 
voorgeschreven doel 

Feitelijke 
aanleiding 

De middelen van de Stichtingen van de Stad Kortrijk werden gecentraliseerd op één rekening en  
nu vraagt de financiële dienst van de Stad om deze middelen te mogen overdragen naar het 
OCMW omdat de Stad geen uitgaven heeft die beantwoorden aan 
de voorgeschreven bestemmingen.  

Beoordeling De stichtingen waarover sprake zijn private stichtingen die vermoedelijk allemaal ontstaan zijn in 
de 18° en 19°eeuw. 
Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van de stichtingen, telkens met opgave van het 
doel zoals meegedeeld door de Stad: 

• Stichting Vercruysse-De Bien: opvoeding (kledij, voeding) van arme Kortrijkse meisjes 
die ondergebracht waren bij de Zusters van Saint Vincent de Paul. De stichtingsakte is 
verleden op 27 februari 1837. 

• Stichting (Amerlinck)-Demeestere: enerzijds liefdadigheid, onderhoud van zieke en/of 
arme vrouwen/weduwen en hun dochters, inwoners van Kortrijk en anderzijds het 
aanbieden van degelijk onderwijs aan armen. De oprichtingsakte is verleden op 21 
september 1770. 

• Stichting Verrue: voor oprichting van een school voor arme meisjes. De stichting is 
opgericht bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1835. 

• Stichting Vandale weldadigheid: enerzijds ten voordele van de arme kinderen van Kortrijk 
om hen te leren lezen en schrijven en hen te laten werken, en anderzijds om zieke arme 
patiënten gratis bij te staan. Deze is gesticht in 1787 (KB 26 juni 1818 en KB 2 december 
1823). 

• Stichting Vandale onderwijs: gelijkaardige doeleinden als stichting Vandale weldadigheid; 
gesticht in 1787. 

• Stichtingen Bastin en Brouckaert: oprichtingsakten ontbreken. 
 
Genoemde stichtingen beschikken samen over 28.462,43EUR. Dit bedrag is geboekt op een 
wachtrekening, is dus niet opgenomen bij de Stadsgelden. 
 
Vermits de doelstellingen van deze stichtingen aanleunen bij de missie en werking van het OCMW, 
om deze reden vraagt de financiële dienst van de Stad deze som te mogen overdragen naar het 
OCMW. 
 
Bij ontvangst zou het OCMW deze som als een specifieke ontvangst kunnen toewijzen aan de 
sociale dienst waarbij er geen extra uitgavenprojecten moeten gedaan worden. De besteding 
wordt gevormd vanuit de mix van onze steunverlening met klemtoon op opvoeding en scholing 
van kinderen alsook ziekenverzorging. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� Art 80 van de Organieke Wet van 8 juli 1976. 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 



Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Mits beslissing van de Gemeenteraad tot overdracht van de Stedelijke Stichtingen aan het OCMW 
voor een totaal van 28.462,43EUR aanvaardt het OCMW deze stichtingen op voorwaarde dat de 
lasten beperkt zijn tot besteding van het beschikbaar bedrag voor de opgegeven doeleinden. Door 
toewijzing van deze ontvangst aan de sociale dienst worden deze gelden de facto besteed voor 
opvoeding en scholing van kinderen en voor ziekenverzorging. 
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Openbare zitting van 15 december 2016 | punt 4 

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

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen. 

Feitelijke 
aanleiding 

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

Beoordeling Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit 
citaat: 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor 
maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld 
opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met 
een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechtspersoon kunnen nooit via dwangbevel 
worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de 
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde. 
 
De financiële dienst heeft 4 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een 
totaal van 3.011,82 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen: 

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

aangetekend. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Eerdere 
beslissingen 

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19 
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014, 19 maart, 17 
september en 17 december 2015, 17 maart, 16 juni en 20 oktober 2016  heeft de Raad 199 
dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering: 
 

  aantal dossiers 

vereffend 89 

afbetaling 55 

verkoop gepland 2 

In uitvoering 9 

niet uitvoerbaar 27 

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld  

collectieve schuldenregeling 13 

uitverkocht 4 

 199 
 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Naamlijst invorderingsdossiers. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Met betrekking tot de lijst van 4 invorderingsdossiers (totaal 3.011,82 EUR) die de financieel 
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze 
uitvoerbaar. 
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Openbare zitting van 15 december 2016 | punt 5 

Onderwerp   Financiële tussenkomst van ons OCMW voor financieel behoeftige bewoners in niet-eigen 
assistentiewoningen (vroeger serviceflats). Voorstel tot goedkeuring. 

Indiener Filip D’Haene Dienst Wonen en Zorg 

 
 
 

Doelstelling Het opnamebeleid in onze assistentiewoningen wordt vastgelegd door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Het bestuur houdt rekening met: 
- de vigerende regelgeving van de centrale overheid; 
- de opvattingen van directies en verantwoordelijke medewerkers van het OCMW; 
- een omgevingsanalyse, w.o. de definitie van de eigen plaats, ook als publieke sector. 
 
Bovendien is het OCMW belast met de opdracht om financiële tussenkomst te verlenen in geval 
van financiële behoeftigheid van bewoners, zowel in eigen assistentiewoningen als in niet–eigen 
assistentiewoningen. In dit kader dient ook de onderhoudsplicht onderzocht te worden.  
We benadrukken dat onze tussenkomst alleen kan gevraagd worden door bewoners die in 
erkende (sociale) assistentiewoningen verblijven. Er zijn veel niet erkende maar wel aangemelde 
assistentiewoningen. 
 
In gelijk welk geval, opname en/of financiële steun, beslist alleen de raad voor maatschappelijk 
welzijn, bij delegatie aan het BCSD, na sociaal en financieel onderzoek door de 
opnameverantwoordelijke. 
 
Er is behoefte aan heldere regels of kapstokken nopens de aard van onze tussenkomst voor 
financieel behoeftige bewoners in zowel eigen als niet-eigen erkende assistentiewoningen. De 
laatste beslissing dateert van 18.12.03. 
 

Feitelijke 
aanleiding 

De rechtstreekse aanleiding is de verhoging van de dagprijs in diverse niet eigen 
assistentiewoningen ten gevolge van nieuw- of vernieuwbouw, alsook enkele nieuwe erkende 
groepen van assistentiewoningen in de regio. 

Beoordeling 1  Huidig beslissingskader 
 
Er kunnen zich in principe 2 situaties aandienen: 

- De financiële behoeftigheid wordt vóór of bij de opname vastgesteld. 
- De financiële behoeftigheid treedt na verloop van tijd op tijdens het verblijf. 

 
De Raad besliste om volgende principes inzake aanvragen tot financiële tussenkomst voor het 
verblijf in eigen en niet-eigen assistentiewoningen, toe te passen: in geval van financiële 
behoeftigheid van een serviceflatbewoner, ongeacht of het een eigen of niet-eigen 
serviceflatbewoner betreft, en wanneer na het voeren van het sociaal en financieel onderzoek 
blijkt dat onze steunverlening billijk en noodzakelijk is, dan is onze financiële tussenkomst 
begrensd tot het bedrag van het steunbarema + 30 %. 
 
Wanneer de steunaanvraag voorafgaat aan de opname, dient het sociaal verslag van de 
opnameverantwoordelijke duidelijkheid te verschaffen of de serviceflat/assistentiewoning in dit 
geval de meest aangewezen en juiste oplossing is, en of er desgevallend geen betere en minder 
dure alternatieven zijn. 
Onze tussenkomst wordt als aanvullende steun verleend en in die zin administratief verwerkt door 
de administratie sociale dienst. 
 
STEUNBAREMA VANAF 01.06.2016 
 

 op jaarbasis per maand per maand + 30 % 

E. personen met gezinslast  16.654,09 1.387,84 1.804,19 

B. alleenstaande 12.490,56 1.040,88 1.353,14 

A. samenwonende  8.327,03 693,92 902,10 

 
 
 



LEEFLOON VANAF 01.06.2016 
 

 op jaarbasis per maand 

E. personen met gezinslast  13.878,41 1.156,53 

B. alleenstaande 10.408,80 867,40 

A. samenwonende  6.939,19 578,27 

 
Het steunbarema verliest aan belang sinds wij (de algemene sociale dienst) ons voor de 
aanvullende steun meer en meer laten leiden door een berekening op basis van REMI 
(referentiebudget voor een menswaardig inkomen), zodat we misschien in de toekomst beter 
vertrekken van het leefloon + 50 % i.p.v. steunbarema + 30 %. 
 
2  Memorie van toelichting 
 
Wanneer we tussenkomen voor financieel behoeftigen in een WZC dan weten we dat de dagprijs 
nagenoeg alles dekt, enkele supplementen niet te na gesproken (bvb. de was). Vaak kan een 
kandidaat bewoner aan een opname in een WZC niet onderuit wegens te hoge 
zorgbehoevendheid. Dit is meestal geen vrije keuze. 
 
Daarentegen is de keuze voor een AW meestal vrij omdat er geen zorgbehoevendheid moet 
bewezen worden. Ons OCMW heeft gekozen om de AW als een tussenschakel tussen thuis en het 
WZC te zien, en daarom beslist en bepaald dat kandidaten voor een AW minstens 70 jaar oud 
moeten zijn om op een wachtlijst te komen en ook 75 jaar oud zijn om te kunnen instappen. 
In de meeste private (non-profit) AW is echter geen bijkomende voorwaarde zoals bij ons gesteld. 
Iedereen kan dus intekenen. 
 
De dagprijs in een AW (want ook een opnameovereenkomst) dekt verplicht en alleen volgende 
elementen: 

- de woonvergoeding; 
- voorschotten energie; 
- onderhoud gemene delen; 
- het 24u/24u personenoproepsysteem; 
- de prestaties van de woonassistent (meestal een zorgcoördinator geen zorgverstrekker). 

M.a.w., de bewoner heeft daarbuiten nog alle kosten voor levensonderhoud en andere diensten of 
hulp zelf te dragen.  
 
In bijlage een overzicht van de huidige en toekomstige dagprijzen in de 

Kortrijkse erkende  Assistentiewoningen. 

 
Onze eerdere beslissing om in geval van financiële behoeftigheid tussen te komen tot het bedrag 
van het steunbarema + 30 % is gebaseerd op de “budgettaire regel” dat woonkost maximum een 
derde uit het gezinsbudget mag happen.  
Een voorbeeld: een alleenstaande bewoner heeft per maand een pensioen van € 1.150 en betaalt 
+ in de nieuwbouw St. Vincentius voor een flat type 1 (de eenvoudigste en goedkoopste) € 40 per 
dag of € 1.200 per maand (vroeger € 17,70 per dag of € 531per maand). Betrokkene heeft in 
principe nog net niet genoeg voor zijn flat in St. Vincentius. In de huidige regeling zouden wij 
steun verlenen tot aan het steunbarema, d.i. opleg tot € 1.353,14 (onze tussenkomst € 203,14 
per maand). In principe biedt dit voor betrokkene geen enkele oplossing. 
Met onze dagprijzen voor onze AW tussen € 20 à € 25 of € 600 à 750 per maand is er dan wel 
nog meer ademruimte, maar ook geen overschot indien geen spaarcenten. In de andere 
Kortrijkse AW met dagprijzen van € 30 over 40 tot € 50 en meer is dat zeker geen keuze of optie 
voor lagere inkomens niettegenstaande ze vanuit hun situatie misschien nood hebben aan 
dergelijke omkaderde en ondersteunende voorziening. 
Zo stellen wij ook een bijkomende voorwaarde voor financiële tussenkomst: het sociaal verslag 
van de opnameverantwoordelijke dient duidelijkheid te verschaffen of de assistentiewoning in dit 
geval de meest aangewezen en juiste oplossing is, en of er desgevallend geen betere en minder 
dure alternatieven zijn. 
 
3  Prijsverhoging n.a.v. nieuw- of vernieuwbouw - voorschriften Vlaamse Gemeenschap 
 
Bij de verhuis naar een vervangingsnieuwbouw is het zo dat voor bestaande bewoners de prijs-
toename verplicht gefaseerd moet worden ingevoerd.  
Indien de voorziening een dagprijs had van minder dan 35 euro, dan is de prijsverhoging voor 
zowel bestaande als nieuwe bewoners vrij (onbeperkt), mits deze wordt verantwoord volgens de 
vooropgestelde modaliteiten. Voor bestaande bewoners moet de prijs-toename gefaseerd worden 
ingevoerd.  
 
Indien een voorziening reeds een dagprijs heeft van meer dan 35 euro, dan is de 
prijsstijging  voor bestaande bewoners voor twee jaar gelimiteerd tot 15% maximaal. Voor 
nieuwe bewoners is de prijsstijging vrij mits deze wordt verantwoord. 



De gefaseerde invoer van de prijsverhoging voor bestaande bewoners verloopt als volgt: een 
goedgekeurde prijsverhoging van meer dan €5 dient fasegewijs ingevoerd te worden; namelijk in 
twee of meerdere gelijke delen (van elk maximum €5), met een interval van (telkens) minstens 
zes maanden. 
 
Bij een aanpassing van de dagprijzen dient ons een afschrift van de toelating tot het toepassen 
van deze dagprijzen, betekend door de Afdeling Prijzen en Mededinging van de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie bezorgd te worden. 
 
4  Niet eigen erkende (sociale) assistentiewoningen 
 
Dit zijn alle andere assistentiewoningen die niet door ons OCMW worden uitgebaat.  
 
Nu komen wij voor 3 bewoners in niet eigen erkende assistentiewoningen tussen en voor 1 eigen  
bewoner van Ten Olme. Zie overzicht hierna.  
 

Nr Naam 
Groep van  
Assistentiewoningen Bedrag tussenkomst 

1 Millecam Cecile 
Residentie Groote Broel  
(Heilig Hart) 

€ 162,90/maand +  
vakantietoelage € 325,85/j 

2. Quatanne Gisèle 
Residentie Groote Broel 
(Heilig Hart) € 67,75/maand 

3. Huysman Agnes Ten Olme € 90,27/maand 

4. Vercruysse Raymonde 
Residentie Groote Broel  
(Heilig Hart) 

€ 161,34/maand + 
vakantietoelage € 325,85/j 

 
Nu zijn er 2 initiatiefnemers in Kortrijk – St. Vincentius en home ’t Hoge - die ten gevolge van  
nieuw- of vernieuwbouw, hun dagprijzen zullen aanpassen.  Zittende bewoners stellen zich de  
vraag of ze de nieuwe prijs zullen kunnen betalen. Het is vaak al bekend, nl. niet, waardoor ze 
naar het OCMW kijken. 
 
De vraag die zich nu stelt: is ons huidig kader voor financiële tussenkomst (individuele  
steun)  goed of vatbaar voor verandering? 
 
5 Evaluatie huidige situatie en voorstel 
 
Volgende vragen verdienen een antwoord: 

- Moet niet a priori de vraag gesteld worden of betrokkene een zorgbehoeftigheid heeft die 
hem voor deze oplossing (een AW) deed kiezen, of nam hij fit en wel gezond een optie 
op een functionele en aangepaste flat/woning? In dat laatste geval bestaan goedkopere 
alternatieven o.a. in de sociale huursector (ook sociale AW de Heerlyckheid). 

- Indien deze eerste voorwaarde vervuld is (of niet nodig), dan kunnen wij ons de vraag 
stellen of wij tot het steunbarema moeten tussenkomen dan wel andere plafonds dienen 
te hanteren: onze dagprijs, de laagste dagprijs in die instelling…? 

 
Essentieel in het debat is de plaats die een AW inneemt in het zorgcontinuüm, m.a.w. tussen de 
thuiszorg (in eigen woning) en de residentiële zorg (thuis-vervangend milieu, het 
woonzorgcentrum). Naar uitbatingsconcept zit dit wel goed: functionele woongelegenheid 
aangepast aan zorgbehoevendheid, een personenoproepsysteem, een woon-assistent die zorgen 
en hulp coördineert. Echter naar toewijzingsbeleid zijn wettelijk geen voorwaarden gesteld, mikt 
men vooral op ouderen maar kunnen, ook 1op 4 eenheden binnen een GAW toegewezen worden 
aan min-65jarigen. Echter naar noden en zorgbehoevendheid zijn geen opnamecriteria 
vastgesteld. In die zin verschijnen projecten op de “markt” die zich eenvoudigweg profileren als 
“interessant maar (zeer) duur”. Ook te meer daar de meeste (private) exploitanten – in 
tegenstelling tot wij – ook geen bijkomende toelatingsvoorwaarden stellen dan het 
leeftijdscriterium (en solvabiliteit natuurlijk).  
Rest de vraag of wij dan in dergelijke gevallen als OCMW voor financieel behoeftigen moeten 
tussen komen, wetende dat dit dan in werkelijkheid alleen voor duurdere/dure huisvesting is, 
terwijl er evenwaardige en goedkopere oplossingen bestaan. 
 
Daarom stellen wij voor: 

- Om voor financieel behoeftige bewoners in eigen AW’s conform de voorwaarden te 
blijven tussenkomen tot het steunbarema +30%. Echter rekening houdende met hoger 
vernoemde bemerking, dat het steunbarema aan belang verliest  sinds wij (de algemene 
sociale dienst) ons voor de aanvullende steun meer en meer laten leiden door een 
berekening op basis van REMI (referentiebudget voor een menswaardig inkomen), 
vertrekken we in de toekomst beter van het leefloon + 50 % i.p.v.  steunbarema + 
30 %. 

 
- Om voor financieel behoeftige bewoners in niet eigen AW’s niet tussen te komen volgens 

dit systeem. 



 
We behouden dus de regeling voor de eigen AW’s; conform de voorwaarden blijven we 
tussenkomen tot het leefloon +50%. 
Voor de niet-eigen AW’s komen we niet tussen volgens dit systeem.  
 
Wat dan indien een oudere persoon met een zekere zorgbehoefte voor wie de AW een duidelijke 
oplossing biedt en wij geen alternatief kunnen bieden om een menswaardig leven te kunnen 
garanderen, een vraag om financiële tussenkomst stelt. Dit betekent dat gelijk welke 
steunaanvraag van een AW-bewoner individueel en volgens de basisprincipes van de algemene 
sociale dienst zal behandeld worden. Daarbij hoort ook in vele gevallen op zoek gaan naar een 
goedkopere woon-oplossing.  
 
De actuele tussenkomst voor 3 bewoners in Groote Broel loopt verder maar is uitdovend. 

Financiële 
toetsing 

Budget Budget voorzien op sociale dienst. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� Bespreking team wonen 24.10.16 
� Bespreking sociale dienst WZC 27.10.16 
� MAT 27.10.16 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Wij stellen voor: 
- Om voor financieel behoeftige bewoners in eigen AW’s conform de voorwaarden te 

blijven tussenkomen tot het leefloon +50%. 
- Om voor financieel behoeftige bewoners in niet eigen AW’s niet tussen te komen volgens 

dit systeem. Elke steunaanvraag van een AW-bewoner wordt individueel en volgens de 
basisprincipes van de algemene sociale dienst behandeld, met in acht name van de wet 
van 2 april ’65 die de bevoegdheid regelt van OCMW’s in geval van bewoners in erkende 
AW’s. 

 
De actuele tussenkomst voor 3 bewoners in Groote Broel loopt verder maar is uitdovend. 

Opvolging en 
communicatie 
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Scala/ Unie der zorgelozen (2014-2019) voor inhoudelijke uitbouw 
werking en samenwerking. Voorstel tot goedkeuring addendum.  

Indiener Nele Hofman Dienst directie Beleidsteam 

 
 
 

Doelstelling Versterken van wijkbewoners en versterken van wijkgerichte werking en samenwerking 

Feitelijke 
aanleiding 

In de zitting van 20 februari 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen 
Stad OCMW en de Unie. De focus toen was vooral de investeringstoelage, met een eerste aanzet 
voor inhoudelijke werking na ingebruikname van het gebouw.   
 
Deze nota wil nu de samenwerking inhoudelijk nog verder uitwerken. 
 
De scala biedteen  pak opportuniteiten om een extra unieke dynamiek te creëren in de buurt en 
vanuit de buurt. De Unie engageert zich om met haar vrijwilligers een duurzame betrokkenheid te 
creëren en een motor te zijn voor levenskwaliteit in de buurt. De scala is toegankelijk voor 
iedereen, openheid en diversiteit zijn uitgangspunten. Door regelmatig contact met zowel 
hulpvragers als ook hulpverleners heeft de Unie helder zicht op sterktes en pijnpunten van het 
bestaande sociaal opvangnet in de stad. De Unie vervult op deze wijze een antennefunctie in de 
Stad. De Unie wil tevens proactief en expliciet samenwerking zoeken met verschillende partners 
binnen de Stad maar ook regionaal, zowel op vlak van programmatie als ook op vlak van receptief 
aanbod.  

Beoordeling 
 

De Scala is voor het OCMW een belangrijke partner in het werken aan vitale wijken, versterken  
van sociale cohesie, ondersteunen van individuele burgers. 
De samenwerking hoeft niet beperkt te blijven tot gezamenlijke acties tussen de Unie en het 
OCMW, maar gaat breder over welzijn van bewoners uit de kwetsbare buurt waar we beide actief 
zijn. 
 
Als we deze samenwerking nu verder concretiseren stellen we volgende punten voor: 
 
Wijkteam Centrum plant per twee maanden een breed buurtoverleg met diverse actoren, onder  
meer ook de Unie, uit de buurt. Door dit overleg structureel te verankeren in de werking van het 
wijkteam wordt dit duurzamer (niet afhankelijk van ad hoc contacten, bvb. in functie van een 
specifiek project). We maken hiertoe de nodige afspraken met de gebiedswerking. 
Dit overleg zou enkele doelstellingen hebben:  
� Permanente afstemming tussen verschillende actoren die inzetten op welzijn in de buurt. 

(overlopen actieplannen/activiteiten, samenwerken aan specifieke acties,..) 
� Oppikken van behoeften, signalen, noden vanuit bewoners, vanuit de wijk.  
� Sneller oppikken van (gedeelde) signalen, hiaten en noden en deze vertalen naar gedeelde 

oplossingen. 
� Sneller delen en uitwisselen van expertise. 
� Intervisie tussen actoren op het terrein zou mee opgenomen worden in dit overleg. (vervolg 

en inbedding Reach Out vorming).  
 
Vanuit dit brede buurtoverleg kunnen in functie van specifieke initiatieven, acties of signalen 
kleinere werkgroepen worden opgestart.  
Dit permanent brede buurtoverleg zou ertoe kunnen leiden dat puur praktisch/logistieke vragen 
(vb. vraag rond ontmoeting opvoedingsondersteuning -> kalenderprobleem, vergoeding,….) 
opnieuw opgevolgd worden als inhoudelijke vragen (nood aan ondersteuning van kwetsbare 
gezinnen met kinderen).   
 
Concrete opstart van dit brede buurtoverleg zou kunnen gebeuren in functie van de 
opmaak/update van het wijkactieplan 2017. Het huidige wijkactieplan is op heden voornamelijk 
een intern actieplan (wat doet het wijkcentrum). Vanuit dit brede buurtoverleg zou dit veeleer een 
gedeeld actieplan kunnen worden, met ook een gedeeld engagement van verschillende actoren. 
Door verschillende actoren te betrekken bij de opmaak en uitvoering van dit wijkactieplan, dienen 
zich mogelijks ook een aantal nieuwe opportuniteiten aan, waarbij de coördinatie niet 
noodzakelijk bij het wijkcentrum zelf terecht komt. Samen met het wijkteam tekent de Unie hier 
een gezamenlijk traject in uit.  
 
Vanuit het OCMW wordt een voltijds personeelslid ter beschikking gesteld aan de Unie. Deze 
persoon zal instaan voor de opvolging van deze samenwerkingsovereenkomst, voor de uitbouw 
van projecten binnen de visie van de Unie “verbreek verzamel vertel”, met aandacht voor de 



inbedding- relaties- verbinding tot de directie welzijn en haar ruime werking.  Deze persoon zal 
ook instaan voor de individuele ondersteuning van de vrijwilligers binnen de Unie.  
Deze persoon zal voornamelijk ingezet worden als brugfiguur voor de bezoekers bij info- hulp en 
adviesvragen. We stemmen hierbij af met de werking vanuit het sociaal huis en zorgen voor de 
nodige tools en info ifv een goede samenwerking. 
  
We plannen minimaal jaarlijks een evaluatieoverleg om de samenwerking te bekijken waarbij we 
minimaal nagaan welke projecten gerealiseerd werden, hoeveel vrijwilligers ondersteund werden, 
hoeveel hulp- adviesvragen gesteld en beantwoord werden, hoeveel signalen verder werden 
opgenomen. 
 
We stellen het eerste jaar als proef voor en indien positief verlengen we tot einde van de 
bestaande samenwerkingsovereenkomst 2019.  De taken en concrete invulling worden nog verder 
geconcretiseerd en opgevolgd.  Nele Hofman en Maarten Francois zorgen voor de nodige 
opvolging en evaluaties. 

Financiële 
toetsing 

Budget Budget is voorzien op straathoekwerk (gedetacheerde persoon is de huidige 
straathoekwerkster).  

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

�  

Eerdere 
beslissingen 

� In feb 2014 werd de investeringstoelage voor de Unie goedgekeurd.  

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen �  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord voor deze verdere samenwerking met de Unie. 
 
De Raad gaat akkoord met de detachering van een voltijds personeelslid vanaf 01/01/2017, we 
starten met een proefperiode van 1 jaar en evalueren dan. Indien positief, verlengen we de 
detachering tot einde van de samenwerkingsovereenkomst 31/112/2019.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 
 
 
 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Werken gereserveerd voor sociale invoegbedrijven voor het project volksrestaurant, kinderopvang 
en administratie zorgbedrijf. Voorstel tot gunning.  

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Gunning werken gereserveerd voor sociale invoegbedrijven voor het project volksrestaurant, 
kinderopvang en administratie zorgbedrijf . 

Feitelijke 
aanleiding 

In zitting van 26 mei 2015 besliste de Raad de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de 
Doorniksestraat 60 en het aanpalende appartementsgebouw aan te kopen voor de ontwikkeling 
van een volksrestaurant, een kinderopvang en kantoorruimte voor de ondersteunende diensten 
van het nog op te richten zorgbedrijf. 
 
De stuurgroep stelde de conceptnota en het bouwprogramma op.  
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 juni 2015 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aanstelling van het ontwerpteam, met name de 
open offerteaanvraag. 
 
In zitting van 17 september 2015 gunde de Raad de ontwerpopdracht aan team 2: Buro II & Archi 
+ I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel. De raad formuleerde in diezelfde zitting 
opmerkingen en richtlijnen voor de opmaak van het voorontwerp. 
In zitting van 19 november 2015 werd het voorontwerp goedgekeurd en werd opdracht gegeven 
aan het ontwerpteam om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen verder te werken aan 
het bouwdossier van het totale project en het bouwaanvraagdossier op te maken. 
De raad gaf tevens opdracht aan het ontwerpteam om het masterplan voor de subsidieaanvraag 
voor het gedeelte kinderopvang voor te leggen in de raad van december 2015. 
In zitting van 17 december keurde de Raad het masterplan goed en besliste het 
bouwaanvraagdossier, opgemaakt door BURO II & ARCHI+I in te dienen. De Raad gaf eveneens 
opdracht een VIPA-subsidie aan te vragen voor het gedeelte kinderopvang. Aan de ontwerper gaf 
de Raad opdracht om te starten met het uitvoeringsdossier en dit in de Raad van februari voor te 
leggen. 
 
In zitting van 18 februari 2016 keurde de Raad het bestek, de lastvoorwaarden, de gunningswijze 
en de raming goed. 
In de 19 mei 2016 werd de aannemer aangesteld voor de uitvoering der werken. 

Beoordeling 

 

In de raadnota van 18 februari 2016 werd vastgelegd dat bepaalde onderdelen van de uitvoering 
niet opgenomen worden in het bestek doch gereserveerd worden voor sociale invoegbedrijven. 
Voor deze onderdelen, vastgelegd in bovenvermelde raadsnota, werd aan de hand van de 
ontwerpen, het voor handen zijnde recuperatiemateriaal en de behoefte, een offerte gevraagd. 
� Het vast meubilair van kinderopvang, zorgbedrijf en volksrestaurant (kitchen-aid, 

doorgeefkasten kinderopvang, frame toog, doorgeeftafel keuken, brievenbusgehelen). 
Hiervoor werd via onderhandelingsprocedure prijs gevraagd aan VZW constructief. 
Totaalprijs: €30.963,04 exclusief BTW of €37.465,28 inclusief BTW 

� Het los meubilair en de inrichting van het volksrestaurant. 
Het gaat over de tafels, stoelen, verlichtingstoestel volksrestaurant, omkasting front bar, rug 
van de bar, omkasting front doorgeefkast keuken, kapstokken. 
Hiervoor werd via onderhandelingsprocedure prijs gevraagd aan Stal 13. Er zal vooral 
gewerkt worden met recuperatiemateriaal waarvan een groot deel komt uit afbraakmateriaal 
uit het gebouw zelf. 
Totaalprijs: €52.808,25 exclusief BTW of €63.897,98 inclusief 21% BTW 

� Het binnenschilderwerk van het zorgbedrijf 
Het binnenschilderwerk van het gedeelte zorgbedrijf zal uitgevoerd worden door de 
leerwerkplaats in kader van de opleidingsprojecten. 

Financiële 
toetsing 

Budget Opgenomen bij het investeringsbudget.  

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. 

� Art 22§2 van de wet op de overheidsopdrachten waarbij een deel van de opdracht 
gereserveerd werd voor sociale inschakelbedrijven. 

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. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Offerte Stal 13 
� Offerte vzw Constructief 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De opdracht voor het vast meubilair van kinderopvang, zorgbedrijf en volksrestaurant wordt 
gegund aan VZW constructief, watermolenstraat 69B, 8500 Kortrijk voor een totaalprijs: 
€30.963,04 exclusief BTW of €37.465,28 inclusief BTW. 
 
De opdracht voor het los meubilair en de inrichting van het volksrestaurant wordt gegund aan Stal 
13 Sint Janslaan 13, 8500 Kortrijk voor een totaalprijs: €52.808,25 exclusief BTW of €63.897,98 
inclusief 21% BTW. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud van 
persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra. Voorstel tot gunning.  

Indiener Sabien Maes Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Gunning van het raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud 
van persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra. 

Feitelijke 
aanleiding 

Het huidig contract huur en onderhoud linnen en werkkledij, gegund aan wasserij Dumoulin uit 
Zonnebeke. eindigt op 31/05/2017. In zitting van 19 mei 2016 besliste de Raad om voor het 
nieuwe dossier te opteren voor ‘beperkte offertevraag met Europese bekendmaking’ als 
gunningswijze. De selectieleidraad waarin het toegangsrecht en de selectievoorwaarden in 
vermeld zijn, werd in diezelfde zitting goedgekeurd.  
In zitting van 25 augustus 2016 besliste de raad dat de 3 kandidaten, CleanLease Fortex, Maysse 
en Dumoulin wasserij, voldoen aan de kwalitatieve selectie en mogen uitgenodigd worden om een 
offerte in te dienen. In diezelfde zitting werd ook het bestek goedgekeurd. 

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “Raamcontract voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor 
onderhoud van persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra” werd op 
25 augustus 2016 een bestek met nr. 20160919/RL/BOZB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 326.505,55 exclusief BTW of € 395.071,72 
inclusief 21% BTW. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 25 augustus 2016 goedkeuring aan 
de selectievereisten, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de beperkte 
offerteaanvraag. 
De aankondiging van opdracht 2016/S 099-177710 werd gepubliceerd op 25 mei 2016 in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2016-515517 werd gepubliceerd op 20 mei 2016 op nationaal 
niveau. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 25 augustus 2016 goedkeuring aan 
de selectie van volgende kandidaten: 
� Malysse, Bissegemsestraat 74 te 8501 HEULE; 
� CleanLease Fortex, Vullaertstraat 73 te 8730 OEDELEM; 
� Dumoulin wasserij, Zandvoorderstraat 91 te 8901 Zillebeke. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 oktober 2016 om 09.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 3 juni 2017. 
 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
� CleanLease Fortex, Vullaertstraat 73 te 8730 OEDELEM (€ 320.735,77 exclusief BTW of 

€ 388.090,28 inclusief 21% BTW); 
� Dumoulin wasserij, Zandvoorderstraat 91 te 8901 Zillebeke (€ 291.283,61 exclusief BTW of 

€ 352.453,17 inclusief 21% BTW); 
� Malysse, Bissegemsestraat 74 te 8501 HEULE (€ 311.653,85 exclusief BTW of € 377.101,16 

inclusief 21% BTW); 
 
Op 25 november 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 Dumoulin wasserij, Zandvoorderstraat 91 te 8901 Zillebeke, tegen 
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

Financiële 
toetsing 

Budget Opgenomen bij de 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 art. 25. 



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

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

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 19 mei 2016: goedkeuring selectieleidraad toegangsrecht en goedkeuring start 
selectieprocedure  

� Raad van 25 augustus 2016: Goedkeuring kwalitatieve selectie van de kandidaten. 
� Raad van 25 augustus 2016: Goedkeuring lastvoorden en gunningswijze. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Bestek 
� Publicatie op nationaal en Europees niveau 
� PV van opening 
� 3 offertes 
� PV wastest 23/11/2016 
� Verslag van nazicht  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 november 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 voor huur en onderhoud linnen en werkkledij en voor onderhoud van 
persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, 
zijnde Dumoulin wasserij, Zandvoorderstraat 91 te 8901 Zillebeke, tegen de eenheidsprijzen 
vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20160919/RL/BOZB van 25 augustus 2016. De opdracht start op 1/06/2017 en heeft een 
looptijd van 5 jaar. Vanaf januari 2017 wordt de voorbereiding voor opstart van het dossier 
gestart met maatopname en productie en de nieuwe beroepskledij. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Aankoop van een kipper aanhangwagen voor dienst facility. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring aankoop via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de 
aankoop van 1 kipper aanhangwagen voor de dienst facility. 

Feitelijke 
aanleiding 

Op de begroting 2016 werd €6.500 voorzien voor de aankoop van een kipper aanhangwagen voor 
de dienst facility. 
De oude kleine aanhangwagen is voor schroot en dient vervangen te worden. De aanhangwagen 
wordt door de technische dienst polyvalent ingezet voor verhuisopdrachten allerlei, transport naar 
containerpark en vervoer van machines voor de technische dienst. Daarom opteren we voor een 
grotere remorque met kipper. 

Beoordeling 
 

In dit kader werd aan 6 leveranciers een offerte gevraagd voor een aanhangwagen met volgende 
specificaties: 
� HTG: 3500 kg 
� driezijdige kipper met aluminium borden 30 cm hoog 
� dubbelas 
� geremd 
� met elektrische bediening 
� met oprijgoten 
� met opberglade om oprijgoten in te schuiven 
� met afneembare huif 
� met piston in 4 delen 
� huif (geplaatst) 
 
Volgende offertes werden ontvangen: 
� Deblaere bvba, Stasegemsesteenweg 82C te 8500 Kortrijk: 

Type Saris PKL40: € 5.157,71 excl. BTW, € 6.240,83 inclusief 21% BTW 
� Vermeir bvba, Aarschotsesteenweg 355 te 3111 Wezemaal-Rotselaar: 

Type Saris PKL40: € 5.355,31 excl. BTW, € 6.479,93 inclusief 21% BTW 
� Pattyn Stefaan bvba, Beselarestraat 228 te 8980 Beselare 

Type HTM € 5.659,44 excl. BTW, € 6.847,92 inclusief 21% BTW 
� Delombaerde Frank, Brugsesteenweg 129/1 te 8520 Kuurne 

Type HTG-MTM € 5.944,40 excl. BTW, € 7.192,72 inclusief 21% BTW 
� Fiems en zonen NV, Tieltsestraat 11 te 8851 Koolskamp 

Type MTM € 6.400,00 excl. BTW, € 7.744,00 inclusief 21% BTW 
� Dede Constructie, Karnemelkhofstraat 10 te 8880 Ledegem: 

Type MTM: € 8.980,00 excl. BTW, € 10.865,80 inclusief 21% BTW 
 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht te gunnen 
aan Deblaere bvba, Stasegemsesteenweg 82C te 8500 Kortrijk, tegen het onderhandelde bedrag 
van € 5.157,71 excl. BTW, € 6.240,83 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, § 2. 



Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � 6 offertes 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De aankoop van een kipper aanhangwagen voor de dienst facility wordt gegund aan Deblaere 
bvba, Stasegemsesteenweg 82C te 8500 Kortrijk, tegen het bedrag van € 5.157,71 excl. BTW, € 
6.240,83 inclusief 21% BTW. 

Opvolging en 
communicatie 
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Onderwerp Besteding van de VIA-middelen voor lokale besturen door verhoging van de maaltijdcheques.   

Indiener Carine Callemin Dienst  Personeel 

 
 
 

Doelstelling Het OCMW Kortrijk wil de VIA-middelen besteden aan de verhoging van de maaltijdcheques voor 
het personeel en dit zolang er VIA-subsidies ter beschikking kunnen gesteld worden.   
 

Feitelijke aanleiding Vanuit het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA), kunnen financiële middelen opgevraagd worden 
voor de lokale besturen, middelen die dienen besteed te worden aan een verhoging van de 
koopkracht van het personeel. 
 

Beoordeling 
 

In de raadszitting van 17.12.2015 werd beslist om de VIA-middelen 2015 en 2016 vanaf 
01.12.2015 integraal te besteden aan de verhoging van de maaltijdcheques voor het personeel 
van het OCMW, dit zolang tot de VIA-subsidiëring blijft lopen.   Door deze besteding kon voor het 
personeel van het OCMW Kortrijk een verhoging van € 1,10 (van € 4,40 naar € 5,50) uitbetaald 
worden gedurende de periode van 01.12.2015 tot 31.12.2016. 
 
Voor 2017 worden volgende VIA-subsidies voorzien: 
 
MIDDELEN TE BESTEDEN AAN BEDRAG 

reguliere middelen VIA-diensten € 11.576,59 
restmiddelen overige diensten € 11.207,06 
TOTAAL € 22.783,65 

 
 
Om de maaltijdcheques verder met een verhoging van € 1,10 (van € 4,40 naar € 5,50)  te 
kunnen betalen in 2017, dient in eigen middelen voorzien te worden voor een bedrag van € 
32.766,35: 
 

PERSONEEL MIDDELEN KOST MC TEKORT/eigen 
inbreng 

VIA-diensten € 11.576,59 € 16.220,60 € 4.644,01 
overige diensten € 11.207,06 € 39.329,40 € 28.122,34 
TOTAAL € 22.783,65 € 55.550,00 € 32.766,35 

 
 
Over de besteding van de VIA-middelen 2017 werd onderhandeld in het HOCBOC van 7 
december ll..  De tekst van het protocol luidt als volgt: 
 
‘Het voorstel houdt in dat de middelen van de VIA-subsidiëring voor 2017 (restmiddelen en saldo 
reguliere middelen VIA4) integraal besteed worden aan een behoud van de verhoging van de 
maaltijdcheques met 1,10 EUR (verhoging van 4,40 EUR naar 5,50 EUR). 
Om de verhoging naar 5,50 EUR te realiseren is zowel door de stad als het OCMW een opleg 
noodzakelijk met een bedrag van respectievelijk 68.000 EUR (stad) en 32.766 EUR (OCMW). 
Beide besturen zijn bereid deze opleg te doen, weliswaar met dien verstande dat vanaf 2018 de 
opleg in alle geval begrensd blijft tot de vermelde bedragen.  
 
De beide vakbonden gaan akkoord met het voorstel.’ (onder voorbehoud: protocol dient nog 

ondertekend te worden – veronderstelling is protocol van akkoord van beide 

vakbonden) 
 
  Om de VIA-subsidie voor 2017 effectief te ontvangen, dient een protocol van akkoord met de  
   vakbonden tegen 31.12.2016 naar de VIA-dienst GSD-v opgestuurd te worden. 
 
De aanpassing van de RPR is voorzien in een volgende raadszitting (voorjaar 2017). 
 

Financiële  
toetsing 

Budget  

Visum ontvanger   



 

Wetten en 
reglementen 

Gemeentedecreet  
OCMW-decreet 
RPR OCMW 

Eerdere beslissingen  

Besluit-vormings-
proces 

HOCBOC 07.12.2016 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 
 
 
 
 

De raad: 
 
Neemt kennis van het protocol van akkoord dd. ………met de vakbonden om de VIA-middelen 
2017 op te vragen; 
 
Gaat akkoord om de middelen van de VIA-subsidiëring voor 2017, zowel de reguliere- als de 
restmiddelen, ten belope van € 22.783,65, op te vragen en deze te besteden aan het behoud 
van de verhoging van de maaltijdcheques (van € 4,40 naar € 5,50) voor het OCMW-personeel; 
 
Gaat akkoord om een bedrag van € 32.766 op te leggen om de verhoging naar 5,50 EUR te 
bekostigen;  
 
Vanaf 2018 blijft de opleg in alle geval begrensd tot het bedrag van € 32.677.  

Opvolging en 
communicatie  

 

 
 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 15 december 2016 | punt 11 

Onderwerp Bekrachtiging selectieprocedure stafmedewerker HR.  

Indiener  Carine Callemin Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Invullen van de functie stafmedewerker HR bij werving – 1 VTE – contractueel.  

Feitelijke 
aanleiding 

Vacantverklaring functie stafmedewerker HR. 

Beoordeling In de raad van 17 november jl. werd de functie van stafmedewerker HR vacant verklaard (1 VTE 
– niveau A1A-A3A). De raad besliste deze vacature in te vullen via werving – contractueel en gaf 
aan de personeelsdienst het mandaat  tot het organiseren van de selectieprocedure. Het mandaat 
werd verleend mits bekrachtiging van de selectieprocedure in de huidige raadszitting.  
 
In de genoemde raadszitting werd al beslist over volgende elementen van de selectieprocedure: 
 

• de selectietechnieken: schriftelijke proef (eliminerend), mondelinge proef (eliminerend) 
en assessment center (adviserend) 

• te werken via Jobpunt Vlaanderen en Ascento aan te stellen om de selectie effectief uit te 
voeren 

• de samenstelling van de selectiecommissie 
• de toelating van alleen kandidaten met een master- of licenciaatsdiploma 
• tot het aanleggen van een werfreserve 
• tot het toekennen van relevante privé-ervaring of ervaring uit een zelfstandige activiteit 

 
We vragen de raad om aanvullend onderstaande te bekrachtigen: 
 

• de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht 
• de selectiecriteria  
• de selectietechnieken met samenstelling van de soorten proeven 
• toekennen van relevante privé- en/of zelfstandige activiteit: zowel geldelijke als 

schaalanciënniteit 
• periode van de werfreserve 
• de aard van de procedure 
• de minimale resultaten om geslaagd te zijn 
• het verloop van de selectie 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

Wetten en 
reglementen 

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raad 17 november 2016: vacantverklaring functie stafmedewerker HR 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist: 
De uitgewerkte acties te bekrachtigen: 
 

• de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen: 
 

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



o de nieuwsbrief, de teamvergaderingen 
 

• de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens: 
 

o de naam van de betrekking 
o de vermelding dat de betrekking contractueel voltijds bij werving zal ingevuld 

worden 
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten 
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de 

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

dan de datum van bekendmaking 
 

• de selectiecriteria zijn: 
 

o vakkennis 
o resultaatsgerichtheid 
o innovatie en creativiteit  
o kwaliteitsvol werken 
o zelfstandig werken/samenwerken 
o inzet en motivatie 
o klantgerichtheid 
o organisatiebetrokkenheid 

 
• de selectietechnieken zijn: 

 
o een preselectie op basis van het aftoetsen van het objectief criterium ervaring 

op het CV met invulformulier: 
 

we voorzien voor de functie een groot aantal kandidaten.  Om de selectie 
beheersbaar te houden, wordt een preselectie georganiseerd.  De 
rechtspositieregeling voorziet hiervoor in het aftoetsen door de 
selectiecommissie van de selectiecriteria op het CV, waarbij alleen een 
kwantitatieve appreciatie gebeurt.  Als objectief criterium voorzien wij het 
beschikken over volgende ervaring: 
 
• minstens 1 jaar ervaring in het domein HR 

aantonen van ervaring op minstens 6 van de 10 verantwoordelijkheids-
gebieden van de functiebeschrijving 

• om duidelijk zicht te krijgen op de gevraagde ervaring, voorzien we hiervoor 
een invulformulier, waarin de kandidaten de periode en de inhoudelijke 
ervaring dienen te omschrijven.   

 
o een schriftelijke proef: uitwerken van  functiegerelateerde cases  

 
o een mondelinge proef:  

• bevraging motivatie 
• reflectie op schriftelijke proef 
• competentiegerichte bevraging 

 
o een assessment center voor de 3 bestgeplaatste kandidaten– uit te voeren door 

Ascento Roeselare 
 

• de minimale resultaten om geslaagd te zijn: 
 

o uit de preselectie worden alleen kandidaten toegelaten tot de schriftelijke proef 
met: 

• minstens 1 jaar ervaring in het domein HR  
• aantonen van ervaring op minstens 6 van de 10 

verantwoordelijkheidsgebieden van de functiebeschrijving 
 

o de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten.  De 
kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 
60% voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef 

 
o de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50 punten, waarbij de 

kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn 
 

o het assessment center is adviserend 
 

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



 
• de raad beslist tot het toekennen van relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit 

een zelfstandige activiteit ten belope van max. 18 jaar: geldelijke en schaalanciënniteit 
 

• er wordt een verlengbare  werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen 
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de 
selectieprocedure is afgesloten: van 1 maart 2017 tot 28 februari 2019  

 
• het verloop van de selectie als volgt vast te leggen: 

� verspreiding van de vacature                       29 november 2016                       
� indienen kandidaturen op ten laatste:           15 december 2016  

                                                                 om 12 u ‘s middags    
� preselectie:                                                week 19 december 2016 
� schriftelijke proef                                        9 januari 2017        
� mondelinge proef                                        30 januari/1 februari 2017  
� assessment center                                       week 6 februari 2017 
� aanstelling in de raad                                  16 februari 2017 

 
 

• dat tevens nog zal beslist worden over: 
o het aanvaarden en weigeren van de kandidaten : gesloten zitting vandaag  
o het aanstellen in de functie: raad van 16 februari 2017 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 15 december 2016 | punt 12 

Onderwerp Aankoop softwarepakket jobsolutions. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Aankoop softwarepakket ter ondersteuning proces werving en selectie 

Feitelijke 
aanleiding 

Stad Kortrijk ging begin dit jaar op zoek naar softwarematige ondersteuning voor hun proces van 
werving en selectie. Stad Kortrijk schreef een overheidsopdracht uit op 25 april 2016. 5 
organisaties tekenden hierop in. A&S Solutions kwam als beste aanbieder naar voor en de 
opdracht werd aan hen toegewezen in het CBS van 29 augustus 2016. A&S solutions heeft veel 
ervaring m.b.t. werving en selectie bij openbare besturen waardoor de software goed is 
afgestemd op hun terminologie en de processen die bepaald zijn in de RPR.  

Beoordeling In eerste instantie zocht stad Kortrijk een oplossing voor en een verbetering van de eigen  
werking. Maar aangezien er een nauwe samenwerking en integratie is op vlak van IT tussen de  
stad en het OCMW Kortrijk diende het softwarepakket ook bruikbaar te zijn voor het OCMW  
Kortrijk. Aan het OCMW Kortrijk werd de mogelijkheid gegeven om autonoom te beslissen of en  
wanneer men van de toepassing gebruik zou maken. 
 
Momenteel is er geen softwarematige ondersteuning op het vlak van werving en selectie in OCMW  
Kortrijk. Alle administratieve omkadering van selectieprocedures wordt manueel afgehandeld.  
 
Een softwarematige ondersteuning zou de opvolging van dit administratieve gebeuren  
vlotter, tijdsbesparender en efficiënter kunnen laten verlopen en dit door meerdere personen  
tegelijk.  
 
Bovendien biedt een softwarematige ondersteuning de volgende voordelen  
 
� efficiëntere opvolging van standaarddocumenten 
� centrale opslag van sollicitantengegevens + mogelijkheid tot screening  
� betere opvolging en overzicht werfreserves 
� automatische generatie van documenten en sollicitantenbestanden 
� gebruiksvriendelijke en professionele tool voor zowel sollicitanten als interne gebruikers 

(sollicitanten kunnen o.a. mobiel solliciteren en hun gegevens tot de uiterste 
inschrijvingsdatum aanpassen) 

� automatische koppeling aan de website van OCMW Kortrijk 
� mogelijkheid tot automatische communicatie via outlook naar sollicitanten, jury en betrokken 

leidinggevenden  
� optioneel is er nog de mogelijkheid tot: 

� advies op vlak van rekrutering en selectie 
� tool voor assessment 
� pakketten rond talentmanagement en evaluaties 

 
 
De kostprijs van de software bedraagt een eenmalige investeringskost van 5700€ (excl. BTW).  
Deze investeringskost bestaat uit een opstartkost van 4100€ (excl. BTW) en een opleidingskost 
van 1600€ (excl. BTW). De onderhoudskost per jaar bedraagt 2800€ (excl. BTW). Per 
gepubliceerde externe jobposting in verschillende media kanalen wordt er bijkomend gefactureerd 
door A&S Solutions.  
 
We stellen daarom voor om over te gaan (in samenwerking met stad Kortrijk) tot de aankoop van 
de software Job Solutions van de firma A&S Solutions, dit met een eenmalige opstartkost van 
5700€ (excl. BTW) en een jaarlijkse onderhoudskost van 2800€ (excl. BTW).  

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

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 over te gaan (in samenwerking met stad Kortrijk) tot de aankoop van de software 
Job Solutions van de firma A&S Solutions, dit met een eenmalige opstartkost van 5700€ (excl. 
BTW) en een jaarlijkse onderhoudskost van 2800€ (excl. BTW).  
 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 


