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2. OCMW-jaarrekening 2017: vaststelling.  

3. Toekenning van een kasvoorschot aan VORK. Aktename. 

4. Projectaanvraag geïntegreerd breed onthaal – 2018: “Onthaaltraject voor mensen met een advies niet toeleidbaar”. 
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5. Samenwerkingsovereenkomst met De Poort VZW. Voorstel tot goedkeuring uitbreiding voor 2018. 

6. Proefproject vervoer Aalbeke – Rollegem. Voorstel tot goedkeuring. 

7. De Zonnewijzer. Vernieuwen netwerkvoorziening. Voorstel tot gunning. 

8. Project bouwstenen en steunwizards Logins. Voorstel tot intekening. 

9. Berekeningsmodule voor aanvullende steun. Voorstel tot aankoop. 

10. Raamcontract reinigen ramen. Voorstel tot gunning.  
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12. Vernietiging van tijdelijk te bewaren archief. Voorstel tot goedkeuring. 
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RAADSNOTA  
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Onderwerp OCMW-jaarrekening 2017: vaststelling.  

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Vaststelling van de OCMW-jaarrekening 2017. 

Feitelijke 
aanleiding 

 

Beoordeling 1) De beleidsnota 
 

• Prioritair beleid 

 
In 2017 werd met 98 acties gewerkt. De inhoudelijke en financiële evaluatie van deze 
acties is terug te vinden in de doelstellingenrealisatie (blz. 7-58). 84% van alle acties is 
uitgevoerd of volgens schema verlopen in 2017. 

 
• Overig beleid  

 
De rapportering m.b.t. het overig beleid gebeurt aan de hand van een uitgebreide set 
kengetallen reguliere werking. Zie blz. 59-75. 

 
 

2) Financiële nota 
 
We beperken ons hier tot enkele kerncijfers en de voornaamste conclusies:  

 

Jaarrekening Eindbudget %

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.579.882 1.819.989

   A. Uitgaven 61.775.991 61.970.828 99,7%

   B. Ontvangsten 64.355.873 63.790.817 100,9%

II. Investeringsbudget (B-A) -2.012.253 -4.591.718

   A. Uitgaven 6.277.807 8.471.489 74,1%

   B. Ontvangsten 4.265.554 3.879.771 109,9%

III. Andere = financiering (B-A) 1.985.260 3.912.767

   A. Uitgaven 2.087.233 2.087.233 100,0%

   B. Ontvangsten 4.072.493 6.000.000 67,9%

RESULTAAT OP KASBASIS 2.299.347 887.276

AUTOFINANCIERINGSMARGE 730.228 -29.665
 

 
 

• De OCMW-financiën blijven positief  
 
Het resultaat op kasbasis bedraagt afgerond 2,3 mio EUR, de AFM 730K. Beiden zijn ruimschoots 
voldoende. De AFM is gedurende de ganse legislatuur positief. De relatief hoge waarde in 2017 
wordt voor +/- de helft verklaard door een correctieboeking op te ontvangen facturen die in het 
verleden al in kost zijn genomen. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd, bedraagt de AFM m.b.t. 
het jaar 2017  zelf 369.317 EUR. Dit cijfer ligt meer in de lijn van vorige jaren:  
 

AFM 2013 : 164.241 EUR  
AFM 2014 : 540.335 EUR 
AFM 2015 : 441.222 EUR 
AFM 2016 : 467.067 EUR 

 
• Er is een hoge aansluitingsgraad tussen budget en rekening 

 
De aansluitingsgraad van de exploitatie is bijzonder hoog, niettegenstaande significante 
wijzigingen (cf. hervorming Art.60 -> TWE, gewijzigde financiering in de sociale dienst…) die 



moeilijk in te schatten waren bij de budgetopmaak.   
 
De aansluitingsgraad van investeringen ligt altijd lager; 74,1% op de uitgaven is een goede 
waarde. Het niet opgebruikt budget (grotendeels te verklaren door het project Bellegem) wordt 
integraal overgedragen naar 2018. De geldt ook voor de niet opgenomen financiering.  
 

• We blijven voorzichtig 
 

Uit de realisatiegraden blijkt dat de uitgaven iets overschat werden, en de ontvangsten iets 
onderschat. Het logisch gevolg is dat het uiteindelijk resultaat beter is dan budget. Dat was in 
vorige jaren ook steeds zo. We bouwen dus de nodige voorzichtigheid in. Gezien we voor tal van 
nieuwe uitdagingen staan (cf. volksrestaurant, zorgcampus Bellegem en St. Jozef, impact TWE op 
de steun…) blijft waakzaamheid ook voor volgende jaren aangewezen.  

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum financieel 
beheerder  

Niet van toepassing 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet 

Eerdere 

beslissingen 

� Budget en budgetwijziging 2017 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Pdf met de integrale Jaarrekening 2017 

Tussenkomst ter 
zitting 

 
 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De OCMW-Raad stelt de jaarrekening 2017 vast met een resultaat op kasbasis van 2.299.347 EUR 
en een autofinancieringsmarge van 730.228 EUR.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Toekenning van een kasvoorschot aan VORK. Aktename.  

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuurszaken 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

In Vork worden soms kleine uitgaven en dringende boodschappen gedaan bij lokale handelaars, 
noodzakelijk voor de dagelijkse werking. 

Beoordeling Na overleg met de kok Joost Vandenhove  is het wenselijk om 1.500 EUR kasvoorschot te 
verstrekken zodat de medewerkers van VORK de kleine uitgaven niet met eigen middelen moeten 
prefinancieren noch met inkomsten van de werking. 
 
Overeenkomstig de regelgeving kan de secretaris deze provisie toekennen na advies van de 
financieel beheerder. Deze provisie moet ter kennisgeving aan de Raad voorgelegd worden en 
wordt opgenomen in de afsprakennota tussen secretaris en de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum financieel 
beheerder  

Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 164. 
� Omzendbrief BB 2009/3 (punt 3.2.4). 
� Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010. 
� Afsprakennota tussen de secretaris, mede namens het managementteam, en de raad voor 

maatschappelijk welzijn (hoofdstuk 13). 
� Secretarisbesluit van 29 maart 2018. 

Eerdere 
beslissingen 

� Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 8 juli 2010. 
� Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 27 augustus 2015. 
� Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 19 november 2015. 
� Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 17 maart 2016. 
� Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 16 juni 2016. 
� Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 20 april 2017. 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad neemt er akte van dat aan Joost Vandenhove een kasvoorschot van 1.500 EUR wordt 
gegeven ter financiering van de kleine uitgaven voor de werking binnen VORK.  

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 26 april 2018 | punt 4 

Onderwerp Projectaanvraag geïntegreerd breed onthaal – 2018: “Onthaaltraject voor mensen met een advies 
niet toeleidbaar”. Aktename. 

Indiener Sophie Desender Dienst Sociale Dienst 

 
 
 

Doelstelling Kennisname en akkoord met de projectaanvraag geïntegreerd breed onthaal – 2018: 
“Onthaaltraject voor mensen met een advies niet toeleidbaar” ingediend door W13 waarvan 
OCMW Kortrijk deel uit maakt. 

Feitelijke 
aanleiding 

Binnen het decreet lokaal sociaal beleid krijgt het geïntegreerd breed onthaal (GBO) een centrale 
plaats. Vanuit W13 waren we piloot binnen GBO te Kortrijk, Anzegem en Avelgem.  
 
Verplichte partners binnen GBO zijn de OCMW’s, CAW en de diensten maatschappelijk werk van 
de mutualiteiten. In de pilootfase gingen er inloopstages door bij elkaar, werd de werking verder 
afgestemd en werden er eerste afspraken gemaakt i.f.v. goede toeleiding van cliënten naar 
elkaars diensten volgens de expertise.  
 
GBO wordt nu op Vlaams niveau verder uitgerold als aanspreekpunt lokaal, regionaal om zo 
toegankelijkheid van dienstverlening te vergroten, onderbescherming tegen te gaan.  

Beoordeling Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceerde eind januari ‘18 
een projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een 
advies niet-toeleidbaar”.  
 
In Vlaanderen zijn er ongeveer 6.500 niet werkende werkzoekenden met een VDAB-advies niet-
toeleidbaar. Deze mensen hebben medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale 
problemen die maken dat de VDAB van oordeel is dat ze, zelfs mits intensieve begeleiding, niet 
inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben prioritair nood aan ondersteuning en hulp om deze 
problemen aan te pakken. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een precaire situatie op het vlak van 
hun uitkering. 
 
Het is een gedeelde bezorgdheid binnen de Vlaamse Regering om deze bijzonder kwetsbare 
doelgroep de nodige ondersteuning op maat te bieden. Daartoe is beslist een projectoproep te 
lanceren waarin werk (VDAB) en welzijnsactoren (partners GBO) de krachten bundelen om 
onderbescherming van de doelgroep tegen te gaan en een gepast hulpverleningsaanbod te 
realiseren. Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien. De projecten kunnen 
lopen van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2020.  
 
Nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal konden inschrijven op 
deze projectoproep. Aanvragen moesten ingediend worden uiterlijk 31 maart 2018. 
 
In volle transparantie, wederzijds respect en nieuwsgierigheid naar hoe partners middelen, kennis 
en ervaring versterkend kunnen inzetten, willen de deelgenoten van W13 (14 OCMW’s en 1 CAW) 
en de 5 diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, in navolging van het experiment 
Geïntegreerd Breed Onthaal, één gezamenlijk project uitwerken in Zuid-West-Vlaanderen. Vanuit 
de oprechte overtuiging dat dit ten goede komt van personen met een hulpvraag, wordt in de 
betrokken 14 gemeenten gewerkt naar één gezamenlijk geïntegreerd breed onthaal, gestoeld op 
de uitbouw van een gedeeld beroepsgeheim.  Dit project, de samenwerking voor het organiseren 
van ‘onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet toeleidbaar naar de arbeidsmarkt’ vormt 
hiervoor een goede basis. De onthaaltrajecten worden voor de vraagverheldering (fase 1) 
beurtelings aan alle partners toegewezen, zonder daarbij rekening te houden met een eventuele 
voorgeschiedenis van de cliënt – dit  

1) om de cliënt de kans te geven met een schone lei te starten,  
2) omdat deze manier van werken de meeste kansen biedt om ervaringsgericht elkaars 

werkingen te leren kennen en verder af te stemmen.  
 
Na de vraagverheldering, op basis van een gedeelde leidraad, volgt een multidisciplinair overleg, 
tijdens het welke het verdere onthaaltraject (fase 2) in samenspraak met de cliënt overgedragen 
wordt aan de partner met de best passende expertise om het resterend traject op te volgen in 
functie van een afsluiting met positief gevolg. We laten de aangewezen onthaalmedewerkers o.a. 
door gerichte intervisie evolueren binnen een community of (good) practice. 
 
Voor dit project worden de kernactoren beperkt gefinancierd. Per gerealiseerd onthaaltraject 
ontvangen de actoren 360 euro, indien minimum 50 onthaaltrajecten per project wordt er 



aanvullend een forfaitaire basisfinanciering van 100 euro per onthaaltraject uitgekeerd. 
 
W13 neemt de coördinatie, de uitwerking en dossieropbouw van deze oproep voor zich, in overleg 
en samenwerking met de kernpartners voor de regio W13. 
De toeleiding van cliënten gebeurt via de VDAB, enkel die mensen die label kregen van niet 
toeleidbaar naar de arbeidsmarkt.  
 
Het dossier in bijlage geeft meer detailinfo over de wijze van werken en de betrokken partners.  

Financiële 
toetsing 

Budget Evt. beperkte vergoeding kernactoren niet opgenomen in budget.  

Visum financieel 
beheerder  

Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Projectdossier 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad neemt kennis van de projectaanvraag geïntegreerd breed onthaal – 2018: 
“Onthaaltraject voor mensen met een advies niet toeleidbaar” ingediend door W13 waarvan 
OCMW Kortrijk deel uit maakt. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met De Poort VZW. Voorstel tot goedkeuring uitbreiding voor 2018. 

Indiener Nele Hofman Dienst  Welzijn 

 
 
 

Doelstelling Toevoeging addendum aan de bestaande samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort naar 
aanleiding van de bundeling van groenopdrachten. 

Feitelijke 
aanleiding 

In het OCMW/Zorg Kortrijk zijn zowel medewerkers binnen de leerwerkplaats als binnen facility 
actief in het groenonderhoud. Het aantal groenopdrachten nam de voorbije jaren toe door 
uitbreiding van locaties. Sinds vorig jaar werden een aantal groenopdrachten deels uitbesteed aan 
de VZW Constructief. Vanuit de audit facility (rapport december 2016) werd aanbevolen na te 
gaan of de centralisatie van groenopdrachten een meerwaarde en/of efficiëntiewinst kan 
betekenen. 

Beoordeling Na overleg in het MAT 08/02/2018 en in opvolging van de audit werd besloten de 
groenopdrachten te centraliseren binnen de leerwerkplaats. Groenopdrachten bieden mooie 
kansen voor mensen in activeringstrajecten om vaardigheden in op te bouwen. De centralisatie 
van groenopdrachten binnen de leerwerkplaats is voorzien vanaf 01/04/2018. 
 
Op heden zijn er 2 groenmedewerkers binnen facility (payroll VZW), één medewerker heeft een 
vast contract, de andere vervangt een langdurig afwezige collega. De vaste medewerker blijft in 
het team facility, maar als technieker (voor 2018 nog budgetneutraal op te vangen binnen facility 
zelf). Het vervangingscontract en het contract van de (vervangen) titularis wordt stopgezet met 
inachtneming van een opzegtermijn.  
 
Binnen de leerwerkplaats vraagt de centralisatie een uitbreiding met in eerste instantie 1 VTE 
(vervanging/opvolging van bovenstaande interim medewerker groen op vandaag), deze persoon 
wordt net zoals alle andere instructeurs aangeworven op de payroll van vzw De Poort. De 
instructeur op sociale activering, aangeworven met een contract tot 06/08/2018 wordt verlengd 
tot eind december 2018 om zo mee de groenopdrachten te kunnen waarborgen 
(werkvloerbegeleider staat op de payroll van het OCMW in kader van subsidies tijdelijke 
werkervaring werkvloerbegeleider groen). 
 
We breiden de bestaande samenwerkingsovereenkomst met vzw De Poort voor 2018 uit aan de 
hand van dit addendum met loonkost voor de extra VTE instructeur voor 01/04/2018 – 
31/12/2018. Deze kost bedraagt afgerond 40.000 euro. 
 
Bovenstaande werkwijze geldt voor 2018. Omwille van de integratie van Stad en OCMW moeten 
de opdrachten grondig herbekeken worden en zal een alternatief voorstel worden uitgewerkt in de 
loop van 2018 voor verdere structurele inbedding van groenopdrachten in een samengaan van 
facilitaire diensten Stad en OCMW en de positionering van de leerwerkplaats hierin. 

Financiële 
toetsing 

Budget • Vervanging vroegere groenmedewerker VZW Zusters Augustinessen 
door nieuwe instructeur op VZW De Poort (loonkost 01/04/18 – 
31/12/2018: € 40.000) is +/- budgetneutraal, enkel andere payroll.  

• Verlenging contract werkvloerbegeleider van 07/08/18 tot eind 
december 2018 wordt +/- gecompenseerd door geen gebruik te 
maken van voorziene budgetten voor de uitbesteding van 
groenopdrachten. 

• Voor 2018 kan het voorgesteld scenario dus budgetneutraal. In de 
budgetwijziging moet wel met enkele rubrieken geschoven worden. 

Visum financieel 
beheerder  

Gunstig (enkel voor 2018).  

 

Wetten en 
reglementen 

�  

Besluitvormings-
proces 

� Secretarisbesluit PD2017/116 tot de aanstelling van 1 VTE werkvloerbegeleider vanaf 
07/08/2017 tot en met 06/08/2018 met middelen tijdelijke werkervaring (TWE). 

Bijlagen � Samenwerkingsovereenkomst De Poort-SOK-Stad en OCMW Kortrijk. 



Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met het addendum en met uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst 
met vzw De Poort voor 2018. 

Opvolging en 
communicatie 

Communicatie via de nieuwsbrief van de centralisatie van alle groenopdrachten in de 
leerwerkplaats + alle vragen mbt groen kanaliseren via Topdesk. 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 26 april 2018 | punt 6 

Onderwerp Proefproject vervoer Aalbeke – Rollegem. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Bart Denys  Dienst directie Welzijn - wijkteams 

 
 
 

Doelstelling Verplaatsingsmogelijkheden van personen met een verminderde mobiliteit in Kortrijk verbeteren 
door het organiseren van een navette tussen twee landelijke dorpen.  

Feitelijke 
aanleiding 

Al vijftien jaar, toen vanuit de participatiewerking van Seniorenacties Kortrijk-Zuid, is het 
verbeteren van de mobiliteit in de Zuidelijke plattelandsdorpen een grote nood.  
  
Tijdens Zilveren Kortrijk Spreekt topte het mobiliteitsprobleem de lijst van prioriteiten voor de 
Zuidelijke Rand (Kooigem, Rollegem, Aalbeke, Bellegem).  
  
Jarenlange gesprekken met de Lijn leveren niks op. Des te meer de visie van de openbare 
vervoersmaatschappij evolueert van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid, waarbij de lokale 
besturen expliciet aangezocht worden om de hiaten in het lokale vervoersnetwerk zelf op te 
lossen.  
 
Een anomalie in het openbaar vervoer in de Zuidelijke dorpen is dat er geen rechtstreekse 
verbinding is tussen Aalbeke en Rollegem. De Lijn heeft hier jaren geleden gedurende een korte 
tijd wel buslijn 12 laten passeren, maar dat werd vrij vlug afgevoerd.  
 
De afstand tussen de Weister en bushalte Rollegem Plaats is exact 3,2 km. Met de wagen doe je 
er 6 minuten over, met de bus 1u05 of 1u17. Er is geen rechtstreekse busverbinding via de 
Bergstraat – Aalbeeksestraat.  
  
Alhoewel zo'n verbinding niet economisch rendabel is, vinden wij dit wel maatschappelijk heel 
relevant.  
  
Om de bevindingen uit Zilveren Kortrijk Spreekt te kunnen concretiseren in acties hebben we dit 
afgetoetst bij de doelgroep.  

Beoordeling 
 

1. Bevraging  
 
Op 22 november 2017 hebben we tijdens de feestmaaltijd de bezoekers van Aalbeke en Rollegem 
bevraagd (70-tal personen) en hebben we 70 huisbezoeken gedaan in de wijken het dichtste bij 
Aalbeke Kerk en Rollegem dorp. 
 
Via een digitale bevraging (iPads) hebben we volgende zaken bevraagd:  

• Waar woon je?  
• Hoe frequent verplaats je je naar een andere deelgemeente en hoe?  
• Hoe frequent verplaats je je naar het ziekenhuis en hoe?  
• Interesse in busverbinding tussen Aalbeke dorp en Rollegem?  
• Interesse in langer traject tussen Luigne en Moeskroen?  
• Maak je al gebruik van vervoersdienst van het wijkteam?  
• Maak je gebruik van taxibon?  
• Leeftijd? Gezinssituatie?  
• Kan je 500m zelfstandig stappen?  
• Welke vervoersproblemen ervaar je? Voorstel voor oplossing?  

  
Dit onderzoekje beschouwen we als een indicatief onderzoek. Het geeft een indicatie of de nood 
inderdaad reëel is en of twee alternatieve oplossingen levensvatbaar kunnen zijn. Dit is zeker 
geen wetenschappelijk onderzoek.  
  
De resultaten zijn de volgende:  

• 40% van de deelnemers is alleenstaande, 60% is samenwonend.  
• Bijna 50% verplaatst zich meerdere keren per week naar een andere deelgemeente. 

18% dagelijks, 16% één keer per week.  
• 60% gaat een paar keer per jaar naar AZ Groeninge. Bijna 1 op 5 elke maand. 50% rijdt 

met de eigen wagen, 20% laat zich voeren door iemand anders.  
• Voor andere verplaatsingen neemt 60% de eigen wagen, 15% doet beroep op een derde 

persoon.  
• Er is grotere interesse voor het korte traject (Aalbeke-Rollegem) dan voor het langere 

traject Luigne-Moeskroen.  



• Indien er een nieuw vervoersinitiatief komt, zegt 6% dit dagelijks te nemen. 1 op 5 zou 
dit enkele keren per week doen. 1 op 5 enkele keren per jaar.  

  
 
2. Voorstel proefproject  
 
Het concept van het project is het volgende:  

• We leggen een navette in tussen De Weister en Rollegem Plaats.  
• Er zijn een viertal plaatsen waar de bus kan stoppen, tijdens het traject kan de bus 

'gestopt' worden door handopsteken.  
• We rijden van maandag tot en met vrijdag. De eerste rit is om 9 uur de laatste rit rond 

17 uur. We rijden dagelijks 16 enkele ritten.  
• We combineren over de middag met de maaltijden in de Weister georganiseerd door het 

wijkteam. Dit kunnen we dan uitbreiden van 2 naar 5 dagen.  
• Die navette sluit naadloos aan op de Lijnbussen 12 of 16.  
• We maken gebruik van de bestaande personenbusjes (8 personenbusjes) van de 

vervoersdienst.  
• De bus wordt bestuurd door een sociaal tewerkgestelde (TWE) met de bestaande 

vrijwilligers van de vervoersdienst als back-up voor verloven en ziektes.  
• Het project omhelst 1 volledig kalenderjaar.  
• We vragen 1 euro per rit. We werken met vervoerskaarten (=10-beurenkaarten) zoals 

momenteel al voorzien is, uitzonderlijk kan er per rit betaald worden. We bekijken op 
termijn een 'voordeel'-systeem om vervoerskaarten te promoten.  

• Afhankelijk van de inzet van de TWE starten we op maandag 14 mei 2018.  
  
 
3. Pluspunten voor bewoners  
 

• Vlottere bereikbaarheid van en naar AZ Groeninge. Vlotte bereikbaarheid van 
dienstverlening, o.a. Belfius, Axa in Rollegem; ING en WZC De Weister in Aalbeke, 
Bellegemdorp.  

• Vlottere bereikbaarheid naar winkels, familie, academie, woensdagnamiddagactiviteiten.  
• Verbinding Aalbeke-AZ Groeninge: 1 halte ipv 2, je vermijdt Kortrijk-station en drukte 

van het centrum.  
• Vlottere verbinding Aalbeke-Bellegem (en van daaruit andere dorpen en gebieden vlotter 

bereikbaar).  
 
Het concept hebben we afgetoetst op een inspraakmoment voor verenigingen van Aalbeke en 
Rollegem op 13 februari 2018.  
  
Dertien personen namen deel (Okra, Samana, Femma), wijkagent en directie Kindervriend.  
Het concept werd op applaus onthaald, alhoewel er nog noden zijn, maar het is een goeie start. 
Op woensdagnamiddag zijn er misschien ook wel opportuniteiten voor buitenschoolse activiteiten. 
Praktische uitwerking werd mee vormgegeven door die groep.  
  
 
4. Minpunten = kostprijs en dubbele gebruik  
 

• TWE: voltijdse verloning 1 jaar;  
• Inzet bestaande busjes: 2 tankbeurten per maand; 24 beurten/jaar: 1680 euro.   
• Personeelsinzet medewerkers wijkteams (regulier).  
• Compensatie ritten voor activiteiten wijkteam o.a. contactnamiddagen,…en activiteiten 

wzc De Weister en wzc Lichtendal (zeeritten, daguitstappen,….).  
 
Het huidige busje wordt ca. 2 keer per week ingezet. We proberen dit te ondervangen met inzet 
van andere busjes. We gaan er van uit dat we maximaal 60 x een busje moeten huren. 120 euro 
per dag is 7200 euro. Organisatorisch zal dit door het WZC en het wijkteam goed moeten 
uitgewerkt worden.   
 
PR:  

• Promo: flyer voor alle bewoners van Rollegem en Aalbeke  
• Publicatie via bestaande kanalen  
• Busje De Weister krijgt facelift aan de voorzijde.  
• Budget PR: 1500 euro.  

  
 
5. Evaluatiecriteria  
  
Om na een jaar te bekijken of dit project kan gecontinueerd worden, lijkt het ons wenselijk om 
minimumresultaten voorop te stellen. We zien twee puur kwantitatieve resultaten die moeten 
bereikt worden, zoniet stopt het project.  
  
We stellen voorop:  



• Minimaal 120 unieke gebruikers na 1 jaar;  
• Minimaal 160 deelnames per week (160 personen worden wekelijks vervoerd).   

  
In Rollegem en Aalbeke zijn er 796 70+-ers. Minimaal 15% van deze groep moet de navette in 
dit jaar minstens 1 x gebruikt hebben. Minimaal moeten we  bijgevolg 120 unieke gebruikers 
hebben.  Dat is een verdubbeling van het aantal unieke klanten dat we in 2017 hadden (60) met 
onze huidige vervoersdienst.  
 
   70-79 

jaar  
80-89 
jaar  

90-... 
jaar  

Aalbeke  300  192  25  

Rollegem  174  90  15  
  

Vervoersdienst        

# individuele ritten  # unieke klanten  # verkochte kaarten  

2015       

2016 880  45  88 

2017 773  60  76 

  
Per dag zijn er zestien ritten, per week 80 ritten. Minimaal wensen we twee deelnemers per rit, 
160 deelnames. 

Financiële 
toetsing 

Budget  
 

De kost van de TWE-tewerkstelling is voorzien in het budget sociale 
tewerkstelling.  
De overige kosten, ca. 10.000 EUR/jaar, zijn niet expliciet voorzien in het 
exploitatiebudget. Voor het opstartjaar (pro rata vanaf 15 mei is +/- 6.250 
EUR) kan dit opgevangen worden binnen de reguliere werkingsmiddelen. 
Indien na de evaluatie beslist wordt te continueren, zal dit recurrent 
voorzien moeten worden in het exploitatiebudget.  

Visum financieel 
beheerder  

Gunstig 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� Bevraging bewoners, bevraging lokale verenigingen, MAT (sept '17 en maart '18), interne 
overleggen en overleg met WZC. 

Bijlagen 
 

 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord met het organiseren van het proefproject vervoer Aalbeke – Rollegem: een 
navette die dagelijks 16 keer rijdt tussen de dorpen Aalbeke en Rollegem. Dit proefproject loopt 1 
kalenderjaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een TWE-medewerker starten we dit project 
op 14 mei 2018.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 26 april 2018 | punt 7 

Onderwerp De Zonnewijzer. Vernieuwen netwerkvoorziening. Voorstel tot gunning. 

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Onze diensten en dienstverlening zijn de afgelopen 20 jaar stapsgewijs steeds verder 
gedigitaliseerd. Ook onze gebouwen ondergingen hiervoor stapsgewijs de nodige technische 
investeringen en uitrusting. 
 
We stellen vast dat deze vaak pragmatisch en ad hoc gebeurde waardoor we in een aantal 
vestigingen met onontwarbare netwerkasten zitten, ontoereikende netwerkcomponenten in ons 
systeem hebben die vaak fouten veroorzaken met gedeeltelijke of volledige netwerkuitval tot 
gevolg, en kabels die door manipulaties tijdens werkzaamheden allerhande of ondeskundige 
plaatsing in het begin niet (meer) de performantie hebben die ze zouden moeten hebben.  
Het is het klassieke verhaal van een groei die organisch was, maar waardoor er geen overzicht 
meer is en het geheel moeilijk of niet beheersbaar is. 
 
Bedoeling is om de bekabeling in oudere sites na analyse in de komende jaren geheel of 
gedeeltelijk te vernieuwen. Deze vervangingswerken zijn nieuw, maar zullen deel gaan uitmaken 
van renovatie-, instandhoudingwerken in onze gebouwen. 

Beoordeling De Zonnewijzer staat klaar om net als andere wijkteams in te stappen in het systeem van 
surfhoeken via Deepfreeze en Timetracks (zie raadsbeslissing dd. …). Dit is de aanleiding om de 
netwerkbekabeling in de site aan te pakken. We verwijzen hiervoor naar een beeld van de huidige 
netwerkkast dat exemplarisch voor een aantal sites. 
 
Voorstel is om de bestaande bekabeling los te koppelen en alle netwerkpunten voor telefonie, PC’s 
en andere componenten nieuw te voorzien, te herbekabelen tot aan de netwerkkast en 
overbodige netwerkcomponenten ook definitief uit het netwerk te halen. 
 
We voorzagen hiervoor middelen op het budget 2018. 
 
Aangezien we intern geen mankracht daarvoor te beschikking hebben, vroegen we hiervoor prijs 
aan 4 externe aannemers: 
� Jacops NV uit Deerlijk 
� Clever Control uit Meulebeke 
� EEG Groep uit Gullegem 
� Electro Gevaert Gabriel uit Roeselare 
 
We ontvingen een offerte van Jacops NV en Clever Control. EEG Groep en Electro Gevaert 
reageerden niet op onze prijsvraag. 
� Jacops NV: 18.561,74 
� Clever Control: 21.274,34 
 
Jacops is ook de aannemer die binnen het raamcontract van Stad Kortrijk werd weerhouden voor 
dergelijke bekabelingswerken. 

Financiële 
toetsing 

Budget Het bedrag is voorzien in het IT-investeringsbudget (IP14/21 met 
transactiekrediet 515.000 EUR in 2018; cf. MJP p. 57) 

Visum financieel 
beheerder  

Gunstig 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

� Raadsbeslissing d.d. 21 december 2017 m.b.t. aankoop van nieuwe hardware voor de 
surfhoeken. 

Besluitvormings-
proces 

 



Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord om de vernieuwing van de netwerkbekabeling in De zonnewijzer te gunnen 
via de procedure van gunning op aanvaarde factuur.  
 
De raad gaat akkoord om de vernieuwing van de netwerkbekabeling in De Zonnewijzer te gunnen 
aan Jacops NV uit Deerlijk voor een totaal bedrag van € 18.561,74. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Project bouwstenen en steunwizards Logins. Voorstel tot intekening.  

Indiener Dirk De Vos Dienst Sociale dienst 

 
 
 

Doelstelling Het softwarepakket van de sociale dienst sturen via bouwstenen en steunwizards 

Feitelijke 
aanleiding 

Vraag van Logins om in te stappen in een pilootproject.  

Beoordeling Logins werkte in samenwerking met OCMW Gent aan een softwarepakket waardoor het proces 
van aanvraag om hulp tot toekenning en uitbetaling gestuurd wordt op basis van bouwstenen en 
wizards. Bouwstenen moeten begrepen worden als gestructureerde verzameling van gegevens 
over levensdomeinen. Wizards als interactieve hulpmiddelen om het proces te begeleiden en te 
controleren. Logins wil met enkele OCMW’s (Kortrijk, Roeselare) het pakket verfijnen zodat het 
moduleerbaar is voor andere centra. De pilootcentra hebben als voordeel dat: 
� het volledige proces in kaart wordt gebracht en wijzigingen worden begeleid, 
� het pakket op maat van het centrum wordt aangepast, 
� een reductie op de kostprijs wordt verleend. 
 
Meer informatie over het pakket, project en de prijs is in bijlage bij deze nota gevoegd. 
 
Het blijft een behoorlijk prijskaartje maar de voordelen zijn niet min: 
� vollediger en betere benutting van de beschikbare gegevens (bouwstenen worden aangewend 

voor het sociaal verslag, de berekeningen, de betekeningen, …) 
� de maatschappelijk werkers worden (administratief) beter aangestuurd (minder foute code’s 

en voorstellen want het is zeker voor nieuwe medewerkers niet evident om alle wetgeving en 
alle codering onder de knie te krijgen), 

� maatschappelijk werker én administratie maken het verslag (mentaliteitswijziging) 
� maatschappelijk werkers, hoofdmaatschappelijk werkers en administratie kunnen vlot in de 

flow interveniëren (digitaal sociaal verslag) 
� het sociaal verslag wordt gevoed vanuit de bouwstenen en wordt meer geobjectiveerd, 

gestructureerd en gedigitaliseerd 
� sterkere preventieve controle op de aangevraagde staatstoelagen 
� sterkere automatisering van de berekeningen 
� controle en volledig nazicht van de dossiers vóór de zitting 
� vlottere en correctere notulering en betekening  
 
Samengevat: het project laat toe het administratief proces beter te voeden waardoor de 
maatschappelijk werkers meer op de hulpverlening kunnen focussen.  
 
Financieel betekent dit de volgende uitgaven: 
� 3 dagen forfaitaire toepassingsbijstand per maand voor 15 maanden à € 2.594,40/maand 

ofte € 38.915.16; 
� € 897,48 huur per maand voor deze module, 
� de aankoop van de berekeningsmodule leefloon voor een eenmalig bedrag van € 9.680 en 

een onderhoudsbedrag van € 125,63 per maand, 
� de aankoop van de bouwstenen voor een eenmalig bedrag van € 9.559 (geen onderhoud) 

resulteert in totaal bedrag van € 58.154,96 (exclusief huur- en onderhoudsbedragen). 

Financiële 
toetsing 

Budget De bedragen zijn niet expliciet voorzien in het IT-budget (transactiekrediet 
515.000 EUR in 2018), maar voorlopig is er nog voldoende ruimte.  
Indien de grens bereikt wordt, zullen minder prioritaire IT-projecten naar 
2019 doorgeschoven moeten worden. 

Visum financieel 
beheerder  

Gunstig 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Besluitvormings-
proces 

 



Bijlagen � Offerte 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord om in te tekenen op het pilootsoftwareproject bouwstenen en steunwizards 
van Logins.  
 
Dit veronderstelt: 
� 3 dagen forfaitaire toepassingsbijstand per maand voor 15 maanden à € 2.594,40/maand 

ofte € 38.915,16; 
� € 897,48 huur per maand voor deze module, 
� de aankoop van de berekeningsmodule leefloon voor een eenmalig bedrag van € 9.680 en 

een onderhoudsbedrag van € 125,63 per maand, 
� de aankoop van de bouwstenen voor een eenmalig bedrag van € 9.559 (geen onderhoud). 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 26 april 2018 | punt 9 

Onderwerp Berekeningsmodule voor aanvullende steun. Voorstel tot aankoop.  

Indiener Dirk De Vos Dienst sociale dienst 

 
 
 

Doelstelling Het softwarepakket van de sociale dienst aanvullen met een modulaire berekeningsmodule voor 
aanvullende steun. 

Feitelijke 
aanleiding 

De aanleiding is een aanvullende software ontwikkeld door Logins in samenwerking met OCMW 
Gent. 

Beoordeling Algemeen wordt aangenomen dat de bedragen van het leefloon te laag zijn om volwaardig te 
kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Vandaar dat OCMW’s aanvullende steun 
toekennen aan mensen die leefloon of een vergelijkbaar inkomen genieten. 
 
Het Referentiebudget voor een Menswaardig Inkomen (REMI) is een door het Centrum voor 
Budgetadvies- en onderzoek (CEBUD) wetenschappelijk ontwikkelde budgetstandaard die een 
antwoord biedt op de vraag hoeveel geld een gezin minimaal nodig heeft om op een 
menswaardige manier te kunnen participeren aan de Vlaamse samenleving. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn nam in zitting van 19 september 2013 de beslissing om 
REMI als tool aan te wenden voor de begeleiding van cliënten in budget- en schuldhulpverlening 
en om REMI aan te wenden als referentiekader om aanvullende steun toe te kennen. 
 
De berekening van REMI is ingewikkeld. De grenzen of standaarden liggen naargelang de 
gezinssamenstelling soms boven de minimumlonen. 
 
Logins ontwikkelde, in samenwerking met het OCMW Gent, een berekeningsmodule die twee zeer 
belangrijke voordelen inhoudt. 

1. Alle gegevens die nu al in het softwareprogramma worden ingegeven in het kader van 
leefloon, steun equivalent leefloon, budget- en schuldhulpverlening, worden 
doorgeschreven naar de berekeningsmodule voor de aanvullende steun. Dit bespaart 
onnodig werk en voorkomt fouten. 

2. De module laat toe parameters in te bouwen voor de wijze waarop de inkomsten en de 
uitgaven in rekening worden gebracht (grenzen aan een uitgave, forfaits voor bepaalde 
voordelen, …). Bovendien kan de aanvullende steun begrensd worden op basis van een 
norm, bv. x % van het minimumloon. De mogelijkheid om de berekeningsmodule te 
verfijnen, laat beleidskeuzes toe. 

 
Omwille van deze functionaliteiten stellen we voor de berekeningsmodule voor de sociale dienst 
aan te kopen. 
 
De offerte is in bijlage bij deze nota toegevoegd. 

Financiële 
toetsing 

Budget Het bedrag kan gedragen binnen het IT-investeringsbudget (IP14/21 met 
transactiekrediet 515.000 EUR in 2018; cf. MJP p. 57). 
Het gaat om een eenmalig bedrag van € 12.947, een maandelijks 
onderhoudsbedrag van € 54,97 en kosten voor tuning en testing voor een 
bedrag van € 2.835,07. 

Visum financieel 
beheerder  

Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Offerte 

Tussenkomst ter 
zitting 

 



Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad gaat akkoord met de aankoop van de REMI / aanvullende financiële steun software bij 
Logins voor een eenmalig bedrag van € 12.947, een maandelijks onderhoudsbedrag van € 54,97 
en kosten voor tuning en testing voor een bedrag van € 2.835,07. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Raamcontract reinigen ramen. Voorstel tot gunning.  

Indiener Sabien Maes Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning van het raamcontract reinigen ramen met een looptijd van 4 jaar. 

Feitelijke 
aanleiding 

Het huidige raamcontract ruitenwas van het OCMW liep ten einde op 31/12/2017. Daarom werd 
een nieuw dossier opgemaakt. De looptijd is bepaald op 4 jaar. Het bestek voorziet om de 
buitenkant van de ramen van onze gebouwen, met uitzondering van het volksrestaurant, 3 keer 
per jaar te wassen, de binnenkant 2 keer per jaar en de moeilijk bereikbare plaatsen zoals 
koepels, 1 keer per jaar. De ramen van het volksrestaurant worden maandelijks gewassen zowel 
langs de binnenzijde als langs de buitenzijde. 
In de raming zijn de ramen van WZC Lichtendal voorzien voor 2018 en de ramen van WZC De 
Zon voor 2019 tot 2021. 

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “Raamcontract reinigen ramen” werd een bestek met nr. 
20171125/RL/VOPMVB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 142.491,06 exclusief BTW of € 172.414,18 
inclusief 21% BTW. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 23 november 2017 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
De aankondiging van opdracht 2017-535683 werd gepubliceerd op 24 november 2017 op 
nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 december 2017 om 09.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 augustus 2018. 
 
Er werden 6 offertes ontvangen: 
• BELUX CLEANING SERVICES SPRL, Rue Anatole France 119 - 3Eme Etage te 1030 Bruxelles 

(€ 117.808,24 exclusief BTW); 
• Ariel Facilitaire diensten, Zagerijstraat 40 te 2240 Massenhoven (€ 120.542,69 exclusief 

BTW); 
• Perfect Window Cleaning, Tramstraat 32 te 8700 Tielt (€ 145.529,53 exclusief BTW); 
• ISS FACILITY SERVICES NV, Congresstraat 35 te 1000 Brussel (€ 136.511,07 exclusief BTW); 
• Laurenty, Duffelsesteenweg 14 te 2550 Kontich (€ 196.275,21 exclusief BTW); 
• Johfra Cleaning bvba, Larstraat 78 te 8930 Lauwe (€ 142.358,19 exclusief BTW); 
 
Op 21 februari 2018 stelde de dienst facility een verslag van nazicht op die, rekening houdend 
met de gunningscriteria resulteerde in volgende rangschikking: 
 

Perfect Window Cleaning 85,67 
Johfra Cleaning bvba 62,93 
ISS FACILITY SERVICES NV 88,41 
Ariel Facilitaire diensten 86,41 
BELUX CLEANING SERVICES SPRL 90,00 
Laurenty 64,02 

 
De 4 inschrijvers met een score hoger dan 85 werden uitgenodigd voor onderhandeling. Daarna 
kregen zij de kans een best and final offer uit te brengen met volgend resultaat: 
 

Ariel Facilitaire diensten 95,42 € 118.162,32 

ISS FACILITY SERVICES NV 95,18 € 116.818,93 

BELUX CLEANING SERVICES SPRL 90,00 € 112.112,15 

Perfect Window Cleaning 82,93 € 145.529,53 

 
Op 13 maart 2018 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op. 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Ariel Facilitaire diensten, Zagerijstraat 40 te 2240 Massenhoven, 
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

Financiële 
toetsing 

Budget Opgenomen in het exploitatiebudget, verspreid over verschillende 
beleidsitems (woonzorgcentra, pand gheysens, administratieve gebouwen…). 



De gunning ligt onder de raming.  

Visum financieel 
beheerder 

Gunstig 

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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen. 

� De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (de 
geraamde waarde excl. btw niet bereikt de drempel van € 209.000,00). 

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

� Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 23 november 2017 goedkeuring lastvoorwaarden, raming en plaatsingsprocedure. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Bestek 
� Publicatie BDA 
� Proces Verbaal van opening 
� 6 offertes 
� Initieel verslag van nazicht dd. 21/2/2018 
� 4 Bafo’s 
� Definitief verslag van nazicht 13/03/2018 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 maart 2018, 
opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “Raamcontract reinigen ramen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Ariel Facilitaire 
diensten, Zagerijstraat 40 te 2240 Massenhoven, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte 
van deze inschrijver. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20171125/RL/VOPMVB. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  
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Onderwerp Hoeve en gronden in Zwevezele. Eindepachtregeling en verkoop. Voorstel tot goedkeuring.   

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Het bestuur is eigenaar van een hoeve met landbouwgronden in de Zeswegenstraat in Zwevezele. 
 
De totale kadastrale oppervlakte van de eigendom bedraagt 13ha 07a 64ca. De gebouwen zijn 
deels eigendom van het OCMW en deels eigendom van de pachter. De oppervlakte van het 
bouwkavel (de hoeve) bedraagt 1ha 07a 20ca. De aansluitende weide bij de hoeve heeft een 
oppervlakte van 1ha 27a 70ca. De overige gronden liggen in enkele blokken verspreid in de buurt.  
 
De hoeve en de gronden worden sinds 1 oktober 1989 verpacht aan de heer Koen De Ketelaere 
met een loopbaanpacht. 
 
Bij een loopbaanpacht eindigt het contract als de pachter 65 jaar is. De heer Koen De Ketelaere 
zal 65 jaar worden op 24 augustus 2033.   

Beoordeling 
 

De toestand van de gebouwen is zeer problematisch. Vooral het woonhuis is dringend aan 
renovatie toe: 
� volledige vernieuwing van het dak, plaatsen onderdak en isolatie 
� renovatie van de topgevels en schouwen aan de zijkanten 
� herstelling van de achtergevel; beschadigd wegens het ontbreken van een dakgoot  
� vernieuwing buitenschrijnwerk met dubbele beglazing 
 
De pachter is bereid om de gebouwen aan te kopen en zelf de restauratiewerken uit te voeren. 
 
Tijdens de onderhandelingen over een oplossing werd volgende piste uitgewerkt. De pachter is 
bereid om de pacht van de gronden te beëindigen en met de eindepachtvergoeding de gebouwen 
te kopen. 
 
Deze piste heeft volgende voordelen: 
� Het OCMW moet als eigenaar niet zelf investeren in de renovatie van de gebouwen. 
� De gronden komen vrij voor openbare verkoop of verpachting in 2018 in plaats van in 2033. 
 
De pachter kan akkoord gaan met een eindepachtvergoeding van € 1,25 per m². Deze vergoeding 
wordt gegeven voor de beëindiging van de pacht van de gronden, niet voor de oppervlakte van de 
gebouwen.  
 

Uitwinningsvergoeding:  
totale oppervlakte  13 07 64 
min hoeve  1 07 20 (geen vergoeding hiervoor) 

 12 00 44 x 1,25 = € 150.055  
 
Het woonhuis met de stal en de schuur worden geschat op 210.700 euro. Deze schatting houdt 
rekening met het feit dat de grond deels ligt in woongebied met landelijk karakter. De verkaveling 
van deze zone (ongeveer 2.000 m²) is moeilijk omdat de toegangsweg naar de hoeve daarover 
loopt. Rekening houdend met deze verschillende elementen wordt voorgesteld om de hoeve met 
mededinging te verkopen met een instelprijs van € 300.055.  
 
De hoeve kan verkocht worden met mededinging waarbij de pachter pachtrechten heeft tot 24 
augustus 2033 en voorkooprecht. Indien de pachter de hoeve kan kopen zal hij dus een opleg van 
€ 150.000 (=300.055 – 150.055) moeten betalen.  
 
De pacht zal beëindigd worden per 1 oktober 2018 (of uiterlijk met het scheren en weren van de 
alsdan erop wassende vruchten).  
 
Dit wil zeggen dat de overige gronden met een totale kadastrale oppervlakte van 12ha 00a 44ca 
kunnen verkocht worden. Na onderzoek van het schattingsverslag en de ligging van de percelen 
wordt voorgesteld om de gronden in één blok, met mededinging te verkopen met een instelprijs 
van € 90.000 per hectare. De gronden bestaan uit bouwland (7ha 92a 48ca of 66,02 %) en weide 
(4ha 07a 96ca of 33,98 %). De totale verkoopsopbrengst kan dan als volgt geraamd worden:  



 

potentiële opbrengst   

verkoop hoeve 300.055 

Vergoeding einde pacht 150.055 

  150.000 
    

gronden 1.080.396 

120044x9   
    

totaal   1.230.396 

  

Financiële 
toetsing 

Budget De verkoop van deze hoeve is voor 300.000 EUR opgenomen in het 
desinvesteringsbudget 2018.  
Bij de budgetopmaak was het niet gekend dat de pachter bereid zou zijn de 
pacht te beëindigen. De eindepachtvergoeding van 150.055 EUR is niet 
expliciet voorzien, maar kan opgevangen worden binnen de 
investeringsenveloppe 200 Overig beleid.   
Tegenover de niet voorziene uitwinningsvergoeding staat dat de gronden vrij 
komen voor verkoop, een opbrengst geraamd op 1.080.396 EUR die 
evenmin voorzien is en de kost ruimschoots overschrijdt. 
Per saldo is het voorstel dus 1.230.396 EUR (raming) min 300.000 EUR 
(budget) = 930.396 EUR beter dan budget.    

Visum financieel 
beheerder  

Gunstig voor de eindepachtvergoeding (investeringsuitgave).  
Niet van toepassing voor wat betreft de verkoop.  

 

Wetten en 
reglementen 

�   

Eerdere 
beslissingen 

 

Bijlagen � Schattingsverslag hoeve en gronden (met aanduiding van de percelen).  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met de eindepachtregeling met de heer Koen De Ketelaere uit Zwevezele 
waarbij het OCMW een eindepachtvergoeding van € 150.055 betaalt en waarbij de heer Koen De 
Ketelaere zich verbindt om een bod uit te brengen van minstens € 300.055 bij de verkoop van de 
hoeve met mededinging.  
 
De raad gaat akkoord met de verkoop van de overige gronden die de heer Koen De Ketelaere 
pacht tot eind 2018 met een totale kadastrale oppervlakte van 12ha 00a 44ca met mededinging, 
in één blok onder gesloten omslag en met een instelprijs van € 90.000 per hectare of € 1.080.396 
voor het geheel.  
 
De raad stelt de geassocieerde notarissen Karel Vanbeylen & Brecht Reyntjens uit Zwevezele aan 
om de akte van pachtbeëindiging te verlijden en de verkoop te organiseren.    
 
De raad beslist zich in de akten te laten vertegenwoordigen door de voorzitter en de algemeen 
directeur.  
 
De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor sociale doeleinden.  

 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 26 april 2018 | punt 12 

Onderwerp Vernietiging van tijdelijk te bewaren archief. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener Liesbeth Soete Dienst Bestuur en Organisatie 

 
 
 

Doelstelling Actualiseren van het archiefbeheer en optimaal gebruik van de archiefruimte . 

Feitelijke 
aanleiding 

Het doel van een degelijk archiefbeheer is het bewaren van documenten die voortvloeien uit de 
werkprocessen. En hoe tegenstrijdig het ook klinkt: selectie en dus vernietiging zijn een 
essentieel onderdeel van bewaring. 
 
Selectie van archiefbescheiden houdt in dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen te bewaren 
en niet te bewaren documenten. Binnen het te bewaren deel maken we nog het onderscheid 
tussen tijdelijk en permanent te bewaren archief. Tijdelijk archief wordt voor een bepaalde 
periode bewaard waarin het nog (administratief) nut kan hebben. Per documenttype worden die 
bewaartermijnen opgesomd in een selectielijst, opgesteld door een delegatie van Vlaamse 
OCMW’s. Permanent archief wordt effectief permanent bewaard en wordt niet onderworpen aan 
selectie. 
 
Na het verstrijken van de tijdelijke bewaartermijn en dus het administratief nut moeten deze 
archiefbescheiden vernietigd worden. Op die manier wordt de beschikbare archiefruimte optimaal 
gebruikt en wordt de essentie van de administratieve papierberg overzichtelijk bewaard. 
 
In 2018, en sinds de vernietiging van 2016, is de bewaartermijn van documenten die tot en met 
2016-2017 bewaard moesten worden verstreken en mogen deze in principe vernietigd worden. 
Mijn voorstel is om beide vernietigingen te bundelen en de vernietigingen van 2016 en 2017 te 
laten doorgaan in de zomer van 2018. 

Beoordeling 
 

Met het oog op het respecteren van de bewaartermijnen voor OCMW’s en het optimaal gebruik 
van de archiefruimte en –middelen wordt in de zomer van 2018 een vernietiging van tijdelijk te 
bewaren archief georganiseerd. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet  van toepassing. 

Visum financieel 
beheerder  

Niet  van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� De archiefwet van 24 juni 1955. 
� Het archiefdecreet van 5 augustus 2010. 
� De door het Rijksarchief goedgekeurde selectielijsten van de VVBAD (Vlaamse Vereniging 

voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen) van oktober 2015. 

Eerdere 
beslissingen 

� Raadsbeslissingen van 18 november 2010, 20 januari, 28 april, 14 juli, 15 september, 17 
november 2011, 16 februari, 21 juni, 12 juli en 20 september 2012, 10 februari 2014, 16 juni 
2016 inzake de vernietiging van tijdelijk te bewaren archief.  

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen � Overzicht van het te vernietigen archief. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad keurt de vernietiging van de opgelijste documenten in bijlage goed. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 


