
 

VERSLAG   

Openbare zitting van 15 maart 2018 

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene. 

Raadsleden: Frederik Benoit, Nic Cattebeke, Lien Claassen, Johan Coulembier, Els Deleu, Katrien 
Deleu, Michel De Wandel, Yann Mertens, Hilde Overbergh, Dominique Vanbossele, en Lieve 
Vansevenant.  

Secretaris: Nathalie Desmet.  

Verontschuldigd: Raadslid: Stéphanie Van Hauwaert. 

 
 
 

 Mededeling van raadslid Dominique Vanbossele.  
 

 Raadslid Dominique Vanbossele deelt mee dat ze vanaf heden als onafhankelijk raadslid zal 
zetelen. De raad neemt hiervan akte.  
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 0 Beslissing in verband met de agenda.  
 

 De raad beslist om punt 8: “Hoeve Zeswegenstraat in Zwevezele. Eindepachtregeling en verkoop. 
Voorstel tot goedkeuring.” in functie van een vraag tot verduidelijking in de gesloten zitting te 
bespreken en nadien desgevallend te hernemen in openbare zitting.  
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.  
 

 De raad keurt het verslag van de zitting van 22 februari 2018 goed. 
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 2 Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers. Voorstel tot visering en 
uitvoerbaarverklaring. 

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 5 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een 
totaal van 3.353,38 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 financieel 
beheerder  

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, 20 oktober en 15 december 2016 en 16 
maart, 15 juni, 28 september en 21 december 2017 heeft de Raad 245 dossiers geviseerd en 
uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering: 
 

  aantal dossiers 

Volledig vereffend 134 

Afbetaling bij gerechtsdeurwaarder   46 

Verkoop gepland    1 

Dossier recent opgestart, nog geen zicht op verdere evolutie  

Vordering opgenomen in dossier CSR van de schuldenaar   23 

Uitverkocht: max gerecupereerd, saldo oninbaar    8 

Niet uitvoerbaar, schuldenaar insolvabel   33 

 245 
 

Bijlagen � Anoniem gemaakte lijst invorderingsdossiers. 

Stemmen Unanimiteit. 

Besluit Met betrekking tot de lijst van 5 invorderingsdossiers (totaal 3.353,38 EUR) die de financieel 
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze 
uitvoerbaar. 
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 3 Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst tussen promotor W13 en OCMW Kortrijk 
voor het project ’Food Act 13: regionaal voedseldistributieplatform Zuid-West-
Vlaanderen.’ 

Doelstelling Verder inzetten op betaalbare voeding, regionale samenwerking en opschaling van foodact 
Kortrijk naar foodact 13.  

Feitelijke 
aanleiding 

Vanuit W13 werd deze beleidsperiode ingezet op een regionale voedselstrategie. Met de uitrol van 
het Foodlooseproject (project gerealiseerd met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, 
beheerd door de Koning Boudewijnstichting) in de regio onder regie van W13 werd een 
projectcoördinator aangeworven die onder meer de haalbaarheid van een regionaal 
voedseldistributieplatform onderzocht. Van daaruit werd door W13 eind januari een PDPO project 
(Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling vanuit EU plattelandsbeleid) ingediend om een 
regionaal voedseldistributieplatform op te richten en vanuit de OCMW’s cofinanciering te voorzien 
volgens inwonersaantal.  
 
Food Act van OCMW Kortrijk is hier toonaangevend voor de streek, net als Foodsavers van OCMW 
Gent dit voor de Gentse regio is. Binnen het PDPO-programma kan Kortrijk - als centrumstad - 
echter niet mee indienen. Kortrijk kan wel samenwerkende partner zijn.  
 
Gezien de regionale werking, gezien de expertise en ervaring vanuit foodact Kortrijk en de 
opschaling leggen we hier een samenwerkingsovereenkomst voor om dit project mee uit te 
bouwen. 

Beoordeling Food Act 13: regionaal distributieplatform Zuid-West-Vlaanderen 
De 14 OCMW's en het CAW in de regio Zuid-West-Vlaanderen (W13) werken met tal van partners 
zoals de Voedselbank, VIVES, Imog, Velt en de provincie samen om een vitaal regionaal 
voedseldistributieplatform 'Food Act 13' op te richten. Food Act 13 wil actief op zoek gaan naar 
200 ton voedseloverschotten per jaar bij warenhuizen, lokale handelaars en landbouwers om deze 
via activering (tewerkstelling voor kansengroepen) te herverdelen aan mensen in armoede. Die 
bereiken we via 40 à 50 voedselverdeel- en sociale organisaties in onze regio maar natuurlijk ook 
via de OCMW's en het CAW.  
Het regionaal voedseldistributieplatform 'Food Act 13' dient als kapstok voor andere activiteiten 
zoals de organisatie van lerende netwerken voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers, het bekend 
maken en helpen implementeren van de principes sociale kruidenier bij 
voedselverdeelorganisaties, doorstroomtrajecten voor kansengroepen richting logistieke sector 
opzetten, empowermentgerichte acties zoals kookworkshops voor mensen in armoede uittekenen 
en de verwerking van overschotten door sociale economie stimuleren. 
Op het punt waar armoede, voedseloverschotten en activering elkaar treffen, opent zich een 
energiek arsenaal aan activiteiten en wins. De naam impliceert het al: ‘Food’ refereert naar 
voedseloverschotten, ‘Act’ naar activering van mensen in armoede en ‘13’ naar de samenwerking 
die dit project naar een hoger niveau tilt. 
 
De wins in dit verhaal situeren zich op vlak van menswaardige noodhulp en structurele 
armoedebestrijding, milieu  en activering. Meer concreet vertaalt zich dit in onze regio naar: 



� Een werkvloer voor 8 aantal TWE met doorstroommogelijkheden naar logistieke functies. 
� Het stimuleren van nieuwe werkvloeren binnen sociale economie om projecten te ontwikkelen 

met voedseloverschotten.  
� Het activeren van 28 schenkers van voedseloverschotten. 
� Het bevoorraden van 40 organisaties in de regio met voedseloverschotten waaronder: 

� 15 voedselverdeelorganisaties 
� 22 sociale organisaties 
� 1 sociaal restaurant 
� 2 sociale economieprojecten 

� Het ophalen en herverdelen van 200 ton voedseloverschotten per jaar. Dit impliceert 200 ton 
minder afval wat een positief effect heeft op milieu en klimaat.   

� Het ontzorgen van de vrijwilligers en OCMW-medewerkers op logistiek niveau.  
� Het organiseren van minimum 3 lerende netwerken voor vrijwilligers en OCMW-medewerkers 

per jaar en waar noodzakelijk bilateraal overleg. Thema’s die zeker meegenomen worden zijn 
de principes sociale kruidenier en de empowermentgedachte. 

 
Het project zou lopen van 1 juli 2018 tot 31 december 2020. Totaal budget is 515.293 euro. 
Beslissing valt eind maart over PDPO. 
Vanaf 2020 zijn er wellicht structurele mogelijkheden via FEAD.  
Voor PDPO kon Kortrijk als centrumstad niet mee indienen, dit project heeft geen financiële 
consequenties voor Kortrijk.  
 
Met volgende partners is reeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten in het kader van dit 
dossier: Colruyt, Aldi, Lions Clubs International, VIVES, Logo Leieland, Leiedal, provincie West-
Vlaanderen, Velt, Komosie, IMOG, HOWEST en Streekfonds West-Vlaanderen. 

Financiële 
toetsing 

Budget Food Act van OCMW Kortrijk is financieel niet opgenomen in het 
subsidiedossier Food Act 13, maar inhoudelijk en operationeel wel. 

Visum financieel 
beheerder  

Niet van toepassing.  

Bijlagen 
 

� samenwerkingsovereenkomst W13 en OCMW 
� projectdossier PDPO 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De raad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen promotor W13 en het OCMW 
voor het project ’Food Act 13: regionaal voedseldistributieplatform Zuid-West-Vlaanderen.’ 
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 4 Digitalisering kinderopvang: de gezinsopvang (dienst voor onthaalouders) en de 
groepsopvang (de Blokkenhuizen). Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunning. 

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

Feitelijke 
aanleiding 

Eind 2015 werd de kinderopvang onderworpen aan een audit. Audio, de organisatie die instaat 
voor het uitvoeren van audits, gaf als aanbeveling in z’n eindverslag van januari 2016 aan dat 
doorgedreven automatisering van interne administratieve processen zich opdringen teneinde een 
efficiënte werking te garanderen. 
 
De groeps- en gezinsopvang is gebonden aan heel wat regelgeving. De administratieve last ligt 
hoog. Op heden kennen we een groot deel manuele verwerking. De vereisten vanuit Kind en 
Gezin evolueerden de laatste jaren, o.a. door de invoering van het nieuw decreet, de te behalen 
bezettingsgraad,… Deze wijzigingen maken dat de huidige manier van werken niet langer voldoet. 
Er bestaan softwarepakketten die meegroeiden met de vereisten vanuit Kind en Gezin, en voldoen 
aan deze vereisten.   
 
De focus ligt op het digitaliseren van de interne administratieve processen binnen de groeps- en 
gezinsopvang van het OCMW. Het gaat over de digitale verwerking van alle noodzakelijke 
gegevens van zodra een kind langsgaat bij een gezins- of groepsopvang van het OCMW. Voor de 
gebruiker van de kinderopvang wijzigt er niets.  
 
Het maakt deel uit van het beleidsplan “Digitale stad Kortrijk 2015-2019” onder deel 5. Software 
voor aangepast informatiebeheer en 11. ICT maakt mensen sterker. 
 
In de zitting van januari 2017 werden de voorwaarden vastgesteld voor het digitaliseren van de 
groeps- en gezinsopvang, volgens het bestek nr. 2016/1191 opgemaakt door de directie 
bedrijfsvoering. Als wijze van gunnen werd gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.   
 
In zitting van juni 2017 ging de Raad akkoord met de stopzetting van de aanbestedingsprocedure. 



Als kleine kinderopvangdienst zijn er op de markt alternatieven voorhanden die beter op onze 
dienstverlening zijn afgestemd.   
 
We stellen voor om de procedure opnieuw op te starten, ditmaal met als keuze de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, volgens het bestek 
nr. 2018/1470. Op die manier kunnen alle spelers die zich op de markt bevinden deelnemen aan 
de gunning.  

Beoordeling 
 

Huidige situatie 
Het OCMW Kortrijk beschikt over een door Kind en Gezin erkende groeps- én gezinsopvang.  
 
Beide opvanginitiatieven werken met een eigen digitaal systeem: 
� Groepsopvang: de gegevens worden bijgehouden en verwerkt via het softwarepakket van 

CEKIRO.  
� Gezinsopvang: de inschrijvingsprocedure en de opvolging verloopt grotendeels manueel. Voor 

de facturatie en gegevensverwerking naar Kind en Gezin maken we gebruik van het 
softwareprogramma New Horizon van CEVI - Logins.  

 
De huidige manier van werken laat niet toe om op een efficiënte manier tewerk te gaan:  
� We werken met verschillende software voor de groeps- en gezinsopvang, wat maakt dat 

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

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

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

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

voor één van de twee opvangvormen tegenover de huidige toepassingsmogelijkheden. 
� Dat toelaat de coördinatoren van beide opvangvormen gezamenlijk in te laten staan voor de 

kinderopvang 
� Waarbij de administratieve verwerking gelijklopend is waardoor de permanentie eenvoudig 

alle ouders een antwoord kan geven op hun vragen zonder van programma of veelvoud van 
schermen te moeten switchen, en de backoffice toelaat om op een uniforme manier te werk 
te gaan. 

 
De keuze valt vanuit dat gegeven op één programma voor de groeps- en gezinsopvang. 
 
Eenvoudige digitale input en verwerking van gegevens, de mogelijkheid om deze gegevens 
digitaal bij te houden, lijsten te trekken en automatische berekening van gegevens vanuit 
beleidsmatig oogpunt: 
� Registratie aanvragen kinderopvang 
� Beheren van kinddossiers 
� Uurroosters (groepsopvang) 
� Digitaal klassement 
� Lijsten en rapporten 
� Faciliteiten voor de leefgroepen groepsopvang 
� Faciliteiten voor de onthaalouders 
� Facturatiesysteem 
� Berekeningssystemen: automatisch vanuit de gegevens die in het systeem zitten 
 
Willen we de huidige manier van werken optimaliseren, is een doorgedreven gebruik van een 
softwarepakket met specifieke functionaliteiten noodzakelijk.  
 
Bestek 
Voor het digitaliseren van de groeps- en gezinsopvang, maakte de directie bedrijfsvoering het 
bestek met nr. 2018/1470 op. 
 
De belangrijkste wijzigingen: 
� het stuk veiligheid-informatieveiligheid komt uitgebreider aan bod, omwille van de 

invoegetreding van de General Data Protection Regulation (GDPR), vertaald als de Algemene 
Verordening gegevensbescherming, vanaf 25 mei 2018. 

� aanpassing van 2 percelen naar 1 perceel: de softwareleverancier moet beschikken over 
zowel een module groeps- als gezinsopvang. 

� puntenverdeling: aan gebruiksvriendelijkheid en aan informatieveiligheid worden meer 
punten toegekend, een werkend product geven we ook meer punten dan een onafgewerkt 
product. 

  
De opdracht wordt afgesloten voor de duur van 4 jaar en is verlengbaar. 
De gunningscriteria zijn: 



� Prijs – 50 punten 
� Functionaliteit – 40 punten 
� Planning en projectaanpak – 5 punten 
� Technologie | niet functionele eisen – 5 punten 
 
De raming bedraagt 25.000 euro (exclusief btw) of 30.250 euro (inclusief 21% btw). 
De directie bedrijfsvoering stelt als wijze van gunnen de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
Het leveren van eventuele extra hardware zoals touchscreen (voor de leefgroepen van de 
groepsopvang) of tablets (voor de kinderbegeleiders – onthaalouders) behoort niet tot deze 
opdracht maar kan in het kader van het ICT-raamcontract aangekocht worden. 

Financiële 
toetsing 

Budget In het investeringsbudget IT (IP14/21 met transactiekrediet 515.000 EUR in 
2018; cf. MJP p. 57) is voldoende krediet voorzien voor de digitalisering van 
de kinderopvang. 

Visum financieel 
beheerder  

Niet van toepassing (wijze van gunnen). 

Wetten en 
reglementen 

� De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
26, § 2, 1° d (Limiet niet overschreden). 

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

� Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.Het koninklijk besluit van 14 
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en 
van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van januari 2017: vaststellen voorwaarden digitalisering groeps- en gezinsopvang; 
vastleggen wijze van gunnen. 

� Raad van 15 juni 2017: stopzetting van de aanbestedingsprocedure. 

Bijlagen � Bestek nummer 2018/1470. 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De raad stelt de voorwaarden voor het digitaliseren van de groeps- en gezinsopvang, volgens het 
bestek 2018/1470 opgemaakt door de directie bedrijfsvoering vast.  
 
De raad kiest als wijze van gunnen voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 5 Raamcontract voor levering van keukendisposables. Voorstel tot gunning. 
 

Feitelijke 
aanleiding 

Het huidige raamcontract keukendisposables (=verloren verpakkingen koude lijn, servetten en 
placemats…) loopt ten einde. 
De dienst facility stelde een bestek op met als wijze van gunning de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De Raad keurde in zitting van 19 
oktober 2017 de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. De opdracht werd, rekening houdend 
met de raming, gepubliceerd op nationaal niveau. De opening van de offertes vond plaats op 13 
november 2017. Er werd geen enkele offerte ingediend. Er werd, overeenkomstig artikel 42, § 1, 
1° c (geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet 
openbare procedure van de wet van 17 juni 2016) een nieuw bestek opgemaakt met als 
gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De andere 
lastvoorwaarden van het oorspronkelijke bestek werden behouden. 

Beoordeling 
 

In het kader van De opdracht “raamcontract keukendisposables” werd een bestek met nr. 
20171221/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 129.941,08 exclusief BTW of € 157.228,71 
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 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 23 november 2017 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
� King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL; 



� DE BRUYCKER S. - VAN LIEROP M. BVBA, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem; 
� VERDUPAK BVBA, Brugsesteenweg 516 te 8800 Roeselare; 
� FARLA BELGIUM bvba, LANGE LEEMSTRAAT 192 te 2018 Antwerpen; 
� EGGERMONT G. BVBA, Oostkaai 64 te 8900 Ieper. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 december 2017 om 09.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 18 augustus 2018. 
 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
� FARLA BELGIUM bvba, LANGE LEEMSTRAAT 192 te 2018 Antwerpen (€ 105.116,92 exclusief 

BTW of € 127.191,47 inclusief 21% BTW); 
� King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL (€ 117.152,28 exclusief BTW of 

€ 141.754,26 inclusief 21% BTW); 
 
De onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes: 
� FARLA BELGIUM bvba, LANGE LEEMSTRAAT 192 te 2018 Antwerpen (€ 116.946,12 exclusief 

BTW of € 141.504,81 inclusief 21% BTW) 
� King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL (€ 108.147,03 exclusief BTW of 

€ 130.857,91 inclusief 21% BTW) 
 
Op 21 februari 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 King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

Financiële 
toetsing 

Budget Opgenomen in het exploitatiebudget verspreid over verschillende beleidsitem 
(i.c. de centrale keuken, maaltijden aan huis, woonzorgcentra en de 
wijkteams).  
De gunning ligt lager dan 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 42, § 1, 1° c 
(geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet 
openbare procedure). 

� 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 19 oktober 2017: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze oorspronkelijke 
opdracht. 

� Raad van 23 november 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de 
plaatsingsprocedure en goedkeuring lijst aan te schrijven ondernemers 

Bijlagen 
 

� Bestek 
� 2 offertes 
� 2 Bafo’s 
� Verslag van nazicht van de offertes 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 februari 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 keukendisposables” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde King 
Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van 
deze inschrijver. 
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 3 kalenderdagen. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20171221/RL/OPZVB. 
[15 maart 2018] 

 
 
 



Punt 6 Raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren. Voorstel tot gunning. 

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren matrassen, kussens en 
toebehoren voor de woonzorgcentra van OCMW OCMW Izegem, OCMW Blankenberge, OCMW 
Wielsbeke en Zorgbedrijf Roeselare. 

Feitelijke 
aanleiding 

Ons huidig contract, gegund via een groepsaankoop georganiseerd door OCMW Roeselare liep in 
december 2017 ten einde. Met het oog op de afwerking van het nieuwe WZC in Bellegem, stelden 
wij op het aankoopoverleg van de West-Vlaamse OCMW-besturen voor om een nieuw bestek op te 
maken en andere OCMW’s de kans te geven mee te doen via het systeem van 
opdrachtencentrale. OCMW Blankenberge, Izegem, Wielsbeke en Roeselare gaven een mandaat 
aan OCMW Kortrijk om de procedure te voeren. 
In de Raad van 13/7/2017 werden het bestek, het toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria 
voor deelname aan de mededingingsprocedure met onderhandeling vastgelegd.  

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren” 
werd een bestek met nr. 20171027/RL/MPMB1 opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 134.425,00 exclusief BTW of € 162.607,00 
inclusief BTW. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 13 juli 2017 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Het bestuur besliste in zitting van 13 juli 2017 de plaatsingsprocedure te starten. 
De aankondiging van opdracht 2017-524072 werd gepubliceerd op 14 juli 2017 op nationaal 
niveau. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 28 september 2017 goedkeuring 
aan de selectie van volgende kandidaten: 
� Euro-mousse, Mallaardstraat 37 te 9400 Ninove; 
� SAMPLI NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel; 
� WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM BVBA, Bedrijvenlaan 1 te 2800 Mechelen. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 november 2017 om 09.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 4 juli 2018. 
 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
� Euro-mousse, Mallaardstraat 37 te 9400 Ninove (€ 106.389,10 exclusief BTW of 

€ 128.592,21 inclusief BTW); 
� SAMPLI NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel (€ 141.099,25 exclusief BTW of € 170.586,01 

inclusief BTW); 
� WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM BVBA, Bedrijvenlaan 1 te 2800 Mechelen (€ 142.538,92 

exclusief BTW of € 172.415,39 inclusief BTW); 
 
Op 2 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 Euro-mousse, Mallaardstraat 37 te 9400 Ninove, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW 
Izegem, OCMW Blankenberge, Zorgbedrijf Roeselare en OCMW Wielsbeke bij de gunning van de 
opdracht. 

Financiële 
toetsing 

Budget Het krediet is voorzien in het investeringsbudget – cf. elk WZC heeft een 
budget voor grote onderhoudswerken en diverse uitrusting. De gunning ligt 
lager dan 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 38, § 1, 1° f (de 
geraamde waarde excl. btw niet bereikt de drempel van € 209.000,00), en meer bepaald 
artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten 
voor de plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor 
aanbesteders) en artikel 43. 

� 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 13 juli 2017: goedkeuring van bestek, selectievereisten, de raming en de 
gunningswijze  

� Raad van 28 september 2017: goedkeuring selectie kandidaten 

Bijlagen 
 

� Bestek 
� Pv van opening  
� 3 offertes 
� Evaluatierapport testen 
� Verslag van nazicht 
� Testresultaten Kortrijk 
� Testresultaten Izegem 
� Testresultaten Roeselare 
� Testresultaten Wielsbeke 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 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 voor levering matrassen, kussens en toebehoren” wordt gegund aan 
de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Euro-mousse, Mallaardstraat 37 te 9400 Ninove, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 120 maanden. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20171027/RL/MPMB1. 
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 7 Verkoop woning Volksplein 7. Voorstel tot goedkeuring.  
 

Feitelijke 
aanleiding 

Het OCMW is eigenaar van de woning Volksplein 7 in Kortrijk. Deze woning werd aangekocht op 
20 oktober 2006 voor 79.500 euro en wordt sinds dien verhuurd.  
 
Het betreft een huis, ten kadaster bekend onder Kortrijk 4e afdeling sectie C nr. 25/r/5 met een 
kadastrale oppervlakte van 80ca. Het kadastraal inkomen is 508 euro. Het bouwjaar is ± 1918. 
 
De rijwoning bestaat uit een kelder, een gelijkvloers, een eerste verdieping en een tweede 
verdieping uitgewerkt in het dak. Het betreft een kleine oudere rijwoning (bebouwde oppervlakte 
is ± 52 m², nuttige oppervlakte is ± 110 m²), gelegen aan de rand van het centrum van de stad 
Kortrijk. 
 
De woning verkeert in een minder onderhouden staat en dient nodig gesaneerd en geïsoleerd te 
worden. 

Beoordeling 
 

Er werd geen budget voorzien om deze woning te renoveren en de leerwerkplaats en technische 
dienst worden ingeschakeld voor grotere projecten zoals De Bolster en de oude vleugel van het 
ziekenhuis. We stellen daarom voor om de woning te verkopen.  
 
SVK De Poort vzw is bereid om de woning aan te kopen via hun patrimoniumvennootschap 
‘Ethimmo CVBA-SO’. Dat is dus een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.  
 
Conform de bepalingen van de omzendbrief van 12 februari 2010 over de vervreemding van 
onroerende goederen door openbare besturen, moet de openbare verkoop de regel en de 
onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij vervreemding van patrimonium. Wanneer er bij 
bijzondere motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd 
wordt omwille van redenen van algemeen belang, zal een dergelijke verkoop aanvaard worden.  
 
Het algemeen belang is een vrij elastisch begrip. Het is aan het bestuur zelf om in concreto te 
bepalen wat er als algemeen belang kan worden beschouwd. Een mogelijke omschrijving 
kan zijn: het aanbieden van huisvesting aan een kwetsbare doelgroep.   
 
De koper, Ethimmo CVBA-SO’, een coöperatieve vennootschap met een sociaal oogmerk die werd 
opgericht vanuit vzw De Poort, en dit om onroerende goederen te kunnen aankopen die door de 
vzw De Poort worden gebruikt om huisvesting te bieden aan personen en gezinnen die door hun 
maatschappelijke situatie weinig kans maken op de bestaande huisvestingsmarkt.  
 
Gelet op de huidige maatschappelijke situatie, is de vraag naar sociale huur de voorbije jaren 
steeds groter geworden. 
 
Het maatschappelijk doel van de koper wordt in artikel 11 van de statuten als volgt 
omschreven: "De vennootschap heeft tot doel: 



� het aankopen, inrichten, omvormen, ombouwen, heropbouwen, verbouwen en valoriseren 
van onroerende goederen in het algemeen en van verkrotte woningen die gelegen zijn in 
stedelijk gebied in het bijzonder, met het doel deze na renovatie te laten verhuren door een 
sociaal verhuurkantoor of deze te verkopen aan personen en gezinnen die beroep kunnen doen 
op een sociale lening; 
 
� het uitvoeren van allerhande herstellings- en veranderingswerken met betrekking tot of 
aansluitend bij de voorgaande activiteiten; 
 
� het verstrekken van diensten en adviezen, alsook de bemiddeling inzake bovenstaande 
activiteiten; 
 
� het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en 
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, 
zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van 
vastgoedhandelaar. 
 
Binnen dit kader: 
-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening 
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen 
eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of 
vorderingen; 
-overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, 
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; 
 
� het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, 
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het 
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere 
rechtspersonen; 
 
� het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en verenigingen of het participeren in 
bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen; 
 
� het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder 
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de 
meest  ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk 
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, 
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. 
 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld 
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en 
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 
 
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks 
in verband staan met haar doel. 
 
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere 
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze 
bevorderen. 
 
Ethimmo CVBA-SO werd opgericht in 2005. De oprichters zijn:  

- De Poort vzw voor Wonen en Werk 
- Constructief vzw 
- Clarus cvba 
- Hefboom cvba (= investeringscoöperatie van de sociale economie) 
- ACW Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (thans vervangen door cvba ACCOMMO) 

 
Conclusie: 
 
De hoofdbedoeling van de CVBA zijn activiteiten in het kader van de sociale huisvesting. 
 
De verkoopprijs werd vastgesteld op de schattingsprijs opgenomen in het schattingsverslag 
opgemaakt op 16 januari 2018 door landmeter-expert Luc Callens.  
 
Er wordt voorgesteld om de woning Volksplein 7 onderhands te verkopen aan de CVBA Ethimmo 
met volgende motivering: 

• het sociaal doel van de koper: Ethimmo CVBA-SO werd opgericht om aankopen van 
onroerende goederen te kunnen doen voor het sociaal verhuurkantoor vzw De Poort. 

• De verkoopprijs is hoger dan de geschatte waarde, 
• de staat van het pand: een grondige sanering en isolatie is noodzakelijk.  

 
Ethimmo werkt hoofdzakelijk met notaris Liesbet Degroote uit Kortrijk en stelt voor om voor deze 
aankoop deze notaris aan te stellen. Gewoonlijk kiest de koper de notaris omdat deze de 
aktekosten betaalt.  



Financiële 
toetsing 

Budget Deze verkoop is niet voorzien in het desinvesteringsbudget; het betreft dus 
een bonus.  

Visum ontvanger  Niet van toepassing.  

Bijlagen � Schattingsverslag van Luc Callens.  

Tussenkomst ter 
zitting 

Raadslid Johan Coulembier merkt op dat vroeger woningen gekocht werden om te renoveren met 
de leerwerkplaats en te gebruiken voor onze klanten. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat 
we geen behoefte meer hebben om die woning in te zetten. We zijn onze capaciteit voor het 
lokaal opvanginitiatief aan het afbouwen. Daarnaast zijn de nodige werken heel ingrijpend en 
heeft onze dienst Facility geen ruimte op korte termijn om de renovatie uit te voeren.  

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De raad gaat akkoord met de onderhandse verkoop van de woning Volksplein 7 in Kortrijk aan 
Ethimmo CVBA-SO voor de prijs van 80.000 euro. 
 
De raad stelt notaris Liesbet Degroote uit Kortrijk aan om de akte te verlijden.   
 
De raad beslist zich in de akten te laten vertegenwoordigen door de voorzitter en de secretaris.  
 
De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het 
kader van sociale projecten. 
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 8 Hoeve Zeswegenstraat in Zwevezele. Eindepachtregeling en verkoop. Voorstel tot 
goedkeuring.  

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit Na bespreking in de gesloten zitting beslist de raad om het dossier uit te stellen naar een 
volgende zitting.  
[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 9 Verkoop van grond langs de Leynvaalstraat in Heule. Goedkeuring andere koper.   
  

Feitelijke 
aanleiding 

In de zitting van 22 februari 2018 ging de raad akkoord met de verkoop van 1.415 m² te nemen 
uit de percelen van het OCMW in Heule, conform het plan van landmeter Guy Van Walleghem aan 
Tamasi NV, Nazarethsesteenweg 34 in Kruishoutem voor de prijs van € 75 per m² of € 106.125 
voor de totale oppervlakte. 

Beoordeling Op vrijdag 23 februari 2018 lieten de eigenaars van de hoeve en toekomstige uitbaters van de 
feestzaal weten dat zij de gronden niet langer via de NV Tamasi wensen aan te kopen maar wel 
via de NV De Kiekefretter.  
Wij vragen de raad om akkoord te gaan met deze wijziging van tegenpartij. Alle overige 
bepalingen uit de beslissing van 22 februari 2018 blijven ongewijzigd.  

Financiële 
toetsing 

Budget Deze verkoop is niet voorzien in het desinvesteringsbudget. Het betreft dus 
een meeropbrengst. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing.  

Bijlagen � Plan van landmeter Guy Van Walleghem. 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De raad gaat akkoord met de verkoop van 1.415 m² te nemen uit de percelen van het OCMW 
conform het plan van landmeter Guy Van Walleghem aan NV DE KIEKEFRETTER, met 
maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Meensestraat 56, en BTW-nummer BE0442.802.624, 
voor de prijs van € 75 per m² of € 106.125 voor de totale oppervlakte.  
 
De raad stelt notaris Christian Lambrecht uit Heule aan om de akte te verlijden.  
 
De raad beslist zich in de akten te laten vertegenwoordigen door de voorzitter en de secretaris. 
 
De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het 
kader van sociale projecten. 
[15 maart 2018] 



 

Punt 10 Vacantverklaring en vastleggen selectieprocedure voor de functie van centrumleider. 
Voorstel tot goedkeuring. 

Feitelijke 
aanleiding 

Vertrek huidige centrumleider wijkcentrum Overleie. 

Beoordeling De centrumleider van het wijkcentrum Overleie verliet in januari 2018 het OCMW om aan de slag 
te gaan in een andere organisatie. Een selectie ter herinvulling van de functie dringt zich op. 
 
Vooraleer er overgegaan wordt tot een externe werving, wordt eerst via procedure van interne  
doorstroom naar een interne invulling van de functie gezocht.   
 
We vragen de raad om de functie van centrumleider (niveau B1-3, 1 VTE) vacant te verklaren en 
in te vullen via werving indien de procedure van interne doorstroom geen kandidaten heeft 
opgeleverd. 

Financiële 
toetsing 

Budget Het betreft een vervanging op hetzelfde niveau. De functie is voorzien in het 
personeelsbudget.  

Visum financieel 
beheerder 

Niet van toepassing (nog maar vacantverklaring).  

Wetten en 
reglementen 

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

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De raad beslist: 
 

1. De functie van centrumleider vacant te verklaren en contractueel in te vullen via werving 
(enkel indien procedure interne doorstroom geen kandidaten heeft opgeleverd) – niveau B1-3 
– 1 VTE. 

2. De selectieprocedure voor de functie centrumleider als volgt vast te leggen: 
 

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

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

� de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens: 
 

o de naam van de betrekking 
o de vermelding dat de betrekking contractueel volgens het vermeld VTE zal 

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

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

dan de datum van bekendmaking 
 

� er wordt een verlengbare  werfreserve aangelegd voor de functie voor 2 jaar, te rekenen 
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de 
selectieprocedure is afgesloten 
 

� 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 een relevante privé-ervaring of relevante ervaring 
uit een zelfstandige activiteit ten belope van max. 18 jaar (zowel geldelijke als 
schaalanciënniteit) 
 

� voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die beschikken 
over een diploma bachelor in de humane wetenschappen: sociaal werk, toegepaste 
psychologie, pedagogische richtingen, ergotherapie, sociaal verpleegkunde, 
gezinswetenschappen, … 

 
o de selectiecriteria zijn: 

 
� vakkennis 
� zelfstandig werken 
� samenwerken 



� resultaatgerichtheid 
� klantgerichtheid 
� kwaliteitsvol werken 
� innovatie en creativiteit 
� communicatie 

 
o de selectietechnieken zijn: 

 
� schriftelijke proef:  

 
o thuisopdracht: uitwerken van 2 functiegerelateerde cases 

 
� mondelinge proef:  

 
o bevraging motivatie 
o reflectie op schriftelijke proef 
o competentiegerichte bevraging 

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

 
o verspreiding van de vacature                           vanaf 26 maart 2018                       
o indienen van de kandidaturen op ten laatste     18 april 2018 
o schriftelijke proef                                            week van 7 mei 2018       
o mondelinge proef                                            week van 28 mei 2018 
o aanstelling in de Raad                                     21 juni 2018 

 
� over de minimale resultaten om geslaagd te zijn: 

 
o de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten 
o 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 
 

� de selectiecommissie als volgt samen te stellen: 
 

o Annelies Demey, centrumleider De Leest Izegem, extern 
o Bart Denys, coördinator wijkteams, intern 
o Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, secretaris van de jury, intern 
o Robbe Struyve, stafmedewerker HR, intern (reserve) 

 
3. Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen: 
 

o het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de  functie: raad 26 april 
o aanstelling in de raad van 21 juni 2018 

[15 maart 2018] 

 
 
 

Punt 11 Varia.  
 

 / 
[15 maart 2018] 

 
 


