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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Jaarrapportering interne controle 2017. Aktename.

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

4. Aktename goedkeuring aanvraagdossier ‘een stad die circulair onderneemt en deelt’ en voorstel tot goedkeuring

uitvoeringsmodaliteiten en samenwerkingsovereenkomst met W13.

5. Aangepast huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel. Voorstel tot goedkeuring.

6. Samenwerkingsovereenkomst tussen de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel en de omliggende scholen. Voorstel

tot goedkeuring.

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

Voorstel tot gunning.

8. Ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en administratie

zorgbedrijf. Aktename voorlopige oplevering. Goedkeuring eindafrekening en vraag tot bijkomend ereloon voor de

ontwerpers.

9. Mandaat aan W13 om op te treden als opdrachtencentrale voor de aankoop van een koelwagen voor V.O.R.K.

Voorstel tot goedkeuring.

10. Raamcontract keuringen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en aan te schrijven firma’s.

11. Verzekeringen tegen brand, diefstal en waterschade voor de gebouwen en voor elektronica met een looptijd van 5

jaar. Goedkeuring verlenging huidig contract met 2 jaar.

12. Groepspolis hospitalisatieverzekering. Voorstel tot opzeg huidige polissen en aansluiting op de polis van de stad

Kortrijk.

13. Varia.





RAADSNOTA
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Onderwerp Jaarrapportering interne controle 2017. Aktename.

Indiener Darinda Seys Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aktename door de Raad van de jaarrapportering interne controle 2017.

Feitelijke
aanleiding

Actieplan 10.2 uit het strategisch meerjarenplan: het OCMW verhoogt de efficiëntie van de
interne werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.

Actie: Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel
van interne audit.

Beoordeling Het OCMW-decreet bevat 3 artikelen m.b.t. interne controle (Art. 98-100).

Art. 100 stelt dat de secretaris van het OCMW belast is met de organisatie en de werking van het
interne controlesysteem, en dat de secretaris daarover jaarlijks rapporteert t.a.v. de Raad.

De bijlage bij deze nota komt tegemoet aan de decretale verplichting om jaarlijks verslag uit te
brengen over interne controle. De jaarrapportering is opgemaakt overeenkomstig volgende
inhoudsopgave:
A. Korte situering begrip interne controle + wetgevend kader
B. Voortgangsrapportering 2017 op basis van de zes dimensies van interne controle
C. Verslaggeving uitgevoerde audits en inspecties
D. Planning 2018

De rapporteringsstructuur is afgestemd met de Stad.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
directeur

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW decreet, Art. 100

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Rapporteringswijze behandeld in Vast Bureau van 20 januari 2015
 Afstemming met Stad inzake structuur rapportering en timing op 23 februari 2016

Bijlagen  Jaarrapportering interne controle 2017

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de jaarrapportering interne controle 2017.

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

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

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

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

De financiële dienst heeft 4 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 1.997,39 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
directeur

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013, 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, 16 maart, 15 juni, 28
september en 21 december 2017 en 15 maart 2018 heeft de Raad 250 dossiers geviseerd en
uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

Volledig vereffend 140

Afbetaling bij gerechtsdeurwaarder 39

Verkoop gepland 1

Dossier recent opgestart, nog geen zicht op verdere evolutie 1

Vordering opgenomen in dossier CSR van de schuldenaar 22

Uitverkocht: max gerecupereerd, saldo oninbaar 8

Niet uitvoerbaar, schuldenaar insolvabel 39

250

Bijlagen  Anoniem gemaakte lijst invorderingsdossiers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot de lijst van 4 invorderingsdossiers (totaal 1.997,39 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.
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Onderwerp Aktename goedkeuring aanvraagdossier ‘een stad die circulair onderneemt en deelt’ en voorstel
tot goedkeuring uitvoeringsmodaliteiten en samenwerkingsovereenkomst met W13.

Het aanvraagdossier ‘een stad die circulair onderneemt en deelt’ werd op 9 mei 2018 goedgekeurd
binnen de ‘Open Call Circulaire Stad en Ondernemen’ van Vlaanderen Circulair/Ovam. De
projectduur werd vastgelegd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019.

Deze nota behandelt naar aanleiding van deze goedkeuring:
 De 0.3 VTE uitbreiding van het halftijds contract projectmedewerker voedselstrategie bij

besluit algemeen directeur voor de duur van het project;
 De aanwerving van een 0.8 VTE instructeur voedselstrategie bij besluit algemeen

directeur voor de duur van het project;
 De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kortrijk en W13 die werd opgemaakt naar

aanleiding van de samenwerking in het project: goedkeuring.

Indiener Piet Lareu Dienst Beleidsteam

Doelstelling In openbare zitting van 28 september 2017 keurde de raad de uitvoering goed van het project
‘een stad die circulair onderneemt en deelt’ mits goedkeuring van dit project door Vlaanderen
Circulair/Ovam. Het project kreeg van de jury een code oranje, wat betekent dat het project niet
goedgekeurd werd, maar mits wijzigingen opnieuw ingediend kon worden in februari 2018. We
dienden het project opnieuw in, rekening houdend met de aanbevelingen van Vlaanderen
Circulair/Ovam, en kregen goedkeuring om op 1 juli 2018 te starten.

De focus van het bijgestuurde project ligt nu enerzijds op de exploratie van nog niet benutte
mogelijkheden binnen het Kortrijkse Food Act, en anderzijds de integratie van het Kortrijkse Food
Act in Food Act 13, het regionaal voedseldistributieplatform Zuid-West-Vlaanderen, dat door W13
ontwikkeld wordt met de steun van PDPO, het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling.

Met voorliggende nota willen we:
 de raad informeren over het goedgekeurde project van OCMW Kortrijk en voorstellen om over

te gaan tot de uitvoering ervan, en
 de samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding hiervan met W13 ter goedkeuring

voorleggen, waarin de inbedding van het project binnen het regionaal
voedseldistributieplatform Food Act 13 beschreven staat.

Feitelijke
aanleiding

 Op 9 mei 2018 werd het dossier van OCMW Kortrijk ‘een stad die circulair onderneemt en
deelt’ goedgekeurd door Vlaanderen Circulair/Ovam voor een totaal projectbudget van € 124
990, waarvan € 100 000 subsidie en 24 990 eigen inbreng.

 Op 15 maart 2018 keurde de raad de overeenkomst goed tussen OCMW Kortrijk en W13, met
als onderwerp de samenwerking binnen Food Act 13, het ‘regionaal voedseldistributieplatform
Zuid-West-Vlaanderen’. Hierbinnen werden de wederzijdse engagementen en inbreng
vastgelegd, met de verbintenis om deze verder te concretiseren in een aparte
samenwerkingsovereenkomst ALS Food Act 13 goedgekeurd zou worden door PDPO.
Ondertussen werd Food Act 13 effectief goedgekeurd door PDPO.

 De inbreng van OCMW Kortrijk in Food Act 13 wordt mee geconcretiseerd vanuit ‘een stad die
circulair onderneemt en deelt’, dus nu ook dit laatste goedgekeurd werd, werd de
samenwerking met W13 zoals afgesproken vastgelegd in een aparte overeenkomst. Deze is
als bijlage toegevoegd.

Beoordeling Zoals reeds geduid werd het project na een code oranje herwerkt op basis van aanbevelingen door
Vlaanderen Circulair/Ovam. Deze aanbevelingen hadden hoofdzakelijk betrekking op het verder
uitdiepen van een samenwerking met Food Act 13, vanuit het vernieuwende en interessante
karakter daarvan, en de efficiëntiewinsten die gehaald kunnen worden door middel van een
regionale samenwerking. Daarnaast werden ook de zuiver Kortrijkse acties interessant bevonden
omdat deze pistes veel potentieel hebben maar ook elders nog niet ten gronde verkend werden.

Om te bewaken dat zowel de regionale inbedding àls de Kortrijkse acties worden uitgevoerd zoals
voorzien en beschreven in het dossier, werden deze geconcretiseerd in een aparte
samenwerkingsovereenkomst die als bijlage aan deze nota wordt toegevoegd. De overeenkomst
loopt voor de duur van de projectperiode, namelijk van 1 juli 2018 tot 31 december 2019.
Met het project ‘een stad die circulair onderneemt en deelt’ wil OCMW Kortrijk i.s.m. stad Kortrijk
(klimaatstad) en de regio (W13) verder initiatief nemen om een echte klimaatstad te worden waar
delen, ruilen en hergebruik centraal staan. In het vorige project Food Act botsten we op enkele



uitdagingen die we met het huidige project kunnen aanpakken. Daarnaast krijgen we middelen om
vanuit Kortrijk mee vorm te geven aan het regionaal voedseldistributieplatform Zuid-West-
Vlaanderen.

Ons project bevat zes acties, waarvan de eerste twee acties ‘zuiver’ Kortrijkse acties zijn. De
overige vier zijn acties die zowel Kortrijk als de regio ten goede komen:

1. De piste om ook vlees- en visoverschotten uit retail te recupereren voor herverdeling – piloot
in Kortrijk: uit gesprekken met mensen in armoede blijkt dat zij een sterke nood ervaren naar
meer diverse producten waaronder vlees en vis. Dit zijn producten die zij hoog naar waarde
schatten en in de winkel ook de grootste hap uit het budget nemen. We ontbreken momenteel
de nodige kennis om deze producten op de goede manier op te halen alsook ontbreken de
middelen voor de nodige investeringen. Via dit proefproject kunnen we deze piste verder
uitwerken.

2. De samenwerking met grootkeukens: we willen bekijken onder welke voorwaarden het
mogelijk is om ook voedseloverschotten uit grootkeukens een langere houdbaarheid te geven.
In samenspraak en onderzoek met het FAVV willen we bekijken wat er kan en wat niet. We
willen de vele onduidelijkheden hierrond wegwerken en via een proefproject in de eigen
OCMW-grootkeuken de sector ervan overtuigen dat er heel wat mogelijkheden liggen in het
hergebruik van deze overschotten.

3. Opschaling Food Act Kortrijk naar Food Act 13: het Kortrijkse Food Act viel recentelijk, door
het aflopen van de OVAM-subsidie, terug op een 0.5 VTE medewerker. Daarenboven botste
Food Act zowel organisatorisch als logistiek op de limieten van een lokaal initiatief. Binnen het
voorliggende dossier zal het Kortrijkse Food Act opnieuw versterkt kunnen worden en mee
ingebed worden in Food Act 13, wat een meerwaarde creëert voor zowel de regio als voor de
lokale partners: kostenbesparing, efficiëntie-verhogend, gezamenlijke visie en beleid, een
groter aanbod van voedseloverschotten ( circulaire gedachte), verhoging van empowerment
en begeleidende maatregelen naar mensen in armoede, bewustzijnsvorming rond
problematiek voedseloverschotten.

4. Operationele werking: herverdeling van het opgehaalde voedsel in Kortrijk en de regio. Via de
goedgekeurde projectmiddelen kunnen we een extra instructeur inzetten om samen met
doelgroep medewerkers overschotten van vlees, vis en eventueel ook grootkeuken op te
halen en te verdelen. De flow van het Kortrijkse Food Act botste hier op zijn limieten. Door de
inbedding bij Food Act 13 wordt het mogelijk om bij zeven extra winkels ophalingen te doen
en te verdelen aan acht extra organisaties. Op die manier zullen we de bestaande klanten een
diverser aanbod kunnen bieden en mogelijks 250 extra gezinnen bereiken. De meerwaarde
van de inbedding bij Food Act 13 is in deze zeer zichtbaar: door het gebruik van de
koelruimte van Food Act 13 kunnen dagelijks producten gestockeerd worden om op een later,
meer geschikt, moment te verdelen. In de huidige werking van Food Act moet alles de dag
zelf verdeeld worden. Deze manier van werken leidt soms tot overschotten van overschotten.

5. Uitlenen expertise Food Act Kortrijk aan Food Act 13: de voorbije jaren werd in Kortrijk heel
wat expertise opgebouwd met betrekking tot het ophalen en herverdelen van
voedseloverschotten. Veel van de uitdagingen waar Food Act 13 zal komen voor te staan
werden in het verleden al door Food Act Kortrijk aangepakt (oa op vlak van voedselveiligheid,
contacten met schenkers en afnemers, de begeleiding van doelgroep medewerkers in hun
specifieke groeitrajecten om hun kansen op de lokale arbeidsmarkt te vergroten, …). Deze
expertise zal mee ingebracht worden in Food Act 13.

6. Disseminatie van de projectbevindingen naar Vlaanderen en de regio: de disseminatie van
projectbevindingen is een verplicht onderdeel van het project, en betreft kennisdeling en het
ter beschikking stellen van de opgedane expertise aan andere belanghebbenden. Daartoe
werd in het dossier een plan van aanpak opgemaakt, dat binnen Food Act 13 zal uitgerold
worden.

Financiële
toetsing

Het totale projectbudget bedraagt 124.990, en bestaat uit volgende elementen:

Personeel:
- Een loonkost van € 62.399 voor de aanstelling van een 0.8 VTE projectmedewerker,

wat een uitbreiding met 0.3 VTE betreft van de huidige 0.5 VTE projectmedewerker
voedselstrategie.

- Een loonkost van € 59.990 voor de aanstelling van een 0.8 VTE instructeur.

Werkingskost:
- € 1.000 voor de aankoop van een snelvriezer
- € 1.601 voor communicatie- en disseminatie acties

De subsidie bedraagt € 100.000. De resterende € 24.990 betreft eigen OCMW middelen via
beleidsitem 9093 ‘betaalbare voeding’ (= de inbreng van de huidige 0.5 VTE projectmedewerker
voedselstrategie).



Visum financieel
directeur

Gunstig.

Wetten en
reglementen

/

Eerdere
beslissingen

 Verbeteren en versterken van voedselherverdeling: van caritatieve voedselbedeling naar een
lokale, duurzame en inclusieve voedselstrategie. (RMW 19/11/15).

 Uitvoering aanvraagdossier ‘een stad die circulair onderneemt en deelt’ mits goedkeuring door
Vlaanderen Circulair/OVAM (RMW 28/11/17).

 Opmaak samenwerkingsovereenkomst OCMW Kortrijk-W13 over inbedding Food Act Kortrijk
bij Food Act 13 mits goedkeuring Food Act 13 door PDPO (RMW 15/03/18).

Besluitvormings-
proces

 0.3 VTE uitbreiding van de halftijdse projectmedewerker voedselstrategie bij besluit algemeen
directeur voor de duur van het project;

 Aanwerving 0.8 VTE instructeur bij besluit algemeen directeur voor de duur van het project;
 Aankoop snelvriezer en uitvoering communicatie- en disseminatieacties zoals voorzien in het

project;
 Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kortrijk en W13 betreffende de inbedding van

‘een stad die circulair onderneemt en deelt’ in Food Act 13: goedkeuring.

Bijlagen  Ingediend aanvraagdossier ‘een stad die circulair onderneemt en deelt
 Goedkeuring aanvraagdossier.
 Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kortrijk en W13.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van de goedkeuring van het aanvraagdossier ‘een stad die circulair
onderneemt en deelt’.

De raad gaat akkoord met de uitvoeringsmodaliteiten van het dossier en neemt akte van de
besluiten van de algemeen directeur.

De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Kortrijk en W13 die werd
opgemaakt naar aanleiding van de samenwerking in het project goed.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aangepast huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Zorg Kortrijk - Kinderopvang

Doelstelling Toepassen van het aangepast huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De
Puzzel vanaf 1 september 2018

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan voor schoolgaande kinderen van 2,5-12 jaar. Het
huishoudelijk reglement bevat informatie over de diverse aspecten van de werking van de
buitenschoolse opvang De Puzzel.
Een aantal principes wijzigen. De wetgeving bepaalt dat een huishoudelijk reglement, 2 maand
vooraleer het in werking treedt, meegedeeld moet worden aan de gebruikers.

Beoordeling Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan verspreid over 2 locaties: Peperstraat Heule en
Condédreef Kortrijk. We hebben een erkenning voor resp. 45 en 105 plaatsen, waarvan 5 voor
occasionele opvang.

De algemene principes rond de werking blijven gehandhaafd. De belangrijkste wijzigingen in
het huishoudelijk reglement:

 Aanpassing van het reglement aan de nieuwe Europese regelgeving rond privacybeleid. Dit
item komt uitgebreider in het reglement aan bod.

 De prijs van de maaltijden en 10- en 16uurtje verhogen gezien de aankoopkost stijgt en
hoger ligt dan onze huidige vraagprijs:
- maaltijd: van € 3 naar € 3.50
- tienuurtje/vieruurtje: van € 0.75 naar € 0.85
Voor een aantal kinderen wordt geen maaltijd gereserveerd terwijl ze ook geen boterhammen
op zak hebben. We stellen een picknick ter beschikking en rekenen hiervoor € 2,00 aan.

 De telefonische bereikbaarheid van de administratie wordt opnieuw uitgebreid. Momenteel is
er permanentie van 14u tot 18u. We merken dat dit ontoereikend is voor de ouders en
voorzien vanaf 1 september permanentie van 10-12u en van 13-18u. van maandag tot
donderdag. Op vrijdag loopt de permanentie tot 16.30u.

We kunnen dit realiseren doordat we de telefonie van groeps- gezins- en buitenschoolse opvang
centraliseren. Dit betekent een verhoogde bereikbaarheid voor alle diensten binnen kinderopvang.

We vragen de Raad het Huishoudelijk Reglement goed te keuren en toe te passen met ingang
vanaf 1 september 2018.

Financiële
toetsing

Budget De prijsverhoging zal leiden tot een beperkte verhoging van de opbrengsten,
ter compensatie van de toename van de aankoopprijzen.

Visum financieel
directeur

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raad van juni 2017 huishoudelijk reglement De Puzzel

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Aangepast Huishoudelijk reglement De Puzzel.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse kinderopvang De
Puzzel dat ingaat vanaf 1 september 2018.
De Puzzel verzorgt de communicatie naar de ouders.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst tussen de buitenschoolse kinderopvang De Puzzel en de
omliggende scholen. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Zorg Kortrijk - Kinderopvang

Doelstelling Officialiseren van de samenwerking tussen de buitenschoolse kinderopvang en de scholen door
middel van een samenwerkingsovereenkomst, vanaf schooljaar september 2018 - augustus 2019

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan voor schoolgaande kinderen van 2,5-12 jaar. Er
wordt nauw samengewerkt met verschillende omliggende scholen. Dit vergt engagementen van
beide partijen. Het vastleggen in een overeenkomst van bestaande mondelinge afspraken en
engagementen is aangewezen. Op die manier kan elke partij een goede werking waarborgen.
Sinds de ouders zelf instaan voor het beheer van de opvangaanvragen voor hun kind(eren),
verhoogde de nood tot intensieve samenwerking en communicatie tussen de school en De Puzzel.

Beoordeling Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan verspreid over 2 locaties: Peperstraat Heule en
Condédreef Kortrijk. We hebben een erkenning voor resp. 45 en 105 plaatsen, waarvan 5 voor
occasionele opvang.

De locatie Condédreef is open van 6u30 tot start schoolopvang en van einde schooltijd tot 19u.
De locatie Peperstraat is open van einde schooltijd tot 19u.
Gedurende schoolvrije dagen bieden de locaties de hele dag opvang aan, locatie Condédreef van
6u30-19u00 en locatie Peperstraat van 7u tot 19u.

De Puzzel werkt aanvullend op de schoolopvang, wat maakt dat een kind dat opvang nodig heeft
langer dan de school aanbiedt, terecht kan in De Puzzel vanaf einde schooltijd.

Tijdens schooldagen werkt De Puzzel samen met volgende welbepaalde omliggende scholen:
□ O.L.V.V.Vlaanderen 
□ St. Paulus 
□ De Kleine Kunstgalerij 
□ De Levensboom Marke 
□ De Drie hofsteden (2 afdelingen) 
□ De Ark  
□ Kleuterschool De Blauwe Poort 
□ Spes Nostra Heule (3 afdelingen) 
□ De Dobbelsteen Heule (2 afdelingen) 

De kinderen worden hetzij door de school gebracht (indien zij over eigen schoolvervoer
beschikken) hetzij door De Puzzel opgehaald op school. Dit vergt de nodige afspraken, in het
bijzonder:
□ voor een vlot verloop van de kinderen die van de school naar de buitenschoolse opvang gaan. 
□ voor de kinderen die niet ingeschreven zijn in De Puzzel waarbij een vermoeden leeft dat het de 
bedoeling is dat ze naar de buitenschoolse opvang gaan.
□ voor de afstemming ifv schoolvrije dagen. Het is belangrijk dat die dagen op voorhand worden 
doorgegeven aan De Puzzel zodat ouders tijdig kunnen inschrijven.

De samenwerking intensifieerde sinds de ouders zelf het beheer van de inschrijving in De Puzzel
voor hun rekening nemen. Hierdoor dringt een officialisering van de bestaande mondelinge
overeenkomsten zich op. Dit biedt de nodige zekerheid voor alle partijen. Als bijlage de
samenwerkingsovereenkomst voor beide locaties, te ondertekenen door alle samenwerkende
scholen zoals hierboven opgesomd.

Sinds jaren is er sprake van een decreet houdende de organisatie van buitenschoolse activiteiten.
De kans bestaat dat het bestaande ontwerp (het komende jaar) effectief een decreet wordt. Dit
betekent een verregaande manier van samenwerken tussen scholen en alle soorten
opvanginitiatieven. De definiëring is ruim bepaald. Het gaat over de activiteiten die formeel
worden georganiseerd tijdens een bepaalde tijdsafbakening, met als doel het aanbieden van een
geïntegreerd aanbod buitenschoolse activiteiten via samenwerking tussen relevante actoren. We
willen hierop anticiperen en de bestaande werking bekrachtigen en intensifiëren.

We stellen voor de samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren, en dit voor volgend
schooljaar.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
directeur

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst tussen de welbepaalde omliggende scholen en buitenschoolse
opvang De Puzzel.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

 De Raad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de omliggende scholen en
de Buitenschoolse kinderopvang De Puzzel, voor volgend schooljaar september 2018 -
augustus 2019.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Digitalisering kinderopvang: de gezinsopvang (dienst voor onthaalouders) en de groepsopvang
(de Blokkenhuizen). Voorstel tot gunning.

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

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

Feitelijke
aanleiding

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.

In de raadszitting van maart 2018 werden de voorwaarden vastgesteld voor het digitaliseren van
de groeps- en gezinsopvang, volgens bestek nr 2018/1470 opgemaakt door de directie
bedrijfsvoering. Als wijze van gunnen werd gekozen voor een vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De raming bedroeg 38.000 euro
(exclusief btw) of 45.980 euro (inclusief 21% btw). De voorziene timing was installatie in najaar
2018 en operationeel zijn tegen 31 december 2018.

Intussen verliep de periode waarbij softwareleveranciers konden intekenen, en werden de scores
toebedeeld.

Beoordeling De directie bedrijfsvoering stelde een bestek op met nr 2018/1470. De opdracht wordt afgesloten
voor de duur van 4 jaar en is na 4 jaar verlengbaar. De directie bedrijfsvoering stelt als wijze
van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

De gunnningscriteria zijn:
Prijs – 50 punten
Functionaliteit – 40 punten
Planning en projectaanpak – 5 punten
Technologie | niet functionele eisen – 5 punten

De kostenraming bedraagt 38.0000 euro (exclusief btw) of 45.980 euro (inclusief 21% btw).

Het doel van de software:
Eén programma voor de groeps- en gezinsopvang:

 de coördinatoren van beide opvangvormen moeten gezamenlijk in kunnen staan voor de
kinderopvang.

 de administratieve verwerking moet gelijklopend zijn waardoor de permanentie
eenvoudig alle ouders een antwoord kan geven op hun vragen zonder van programma of
veelvoud van schermen te moeten switchen. Het programma laat de backoffice toe om
op een uniforme manier te werk te gaan.

Eenvoudige input en verwerking van gegevens met het oog op verhoging van de digitale
verwerking en het bijhouden van alle gegevens op een digitale manier.

Het stuk veiligheid-informatieveiligheid komt uitgebreid aan bod, omwille van de invoege treding
van de General Data Protection Regulation (GDPR), vertaald als de Algemene Verordening
gegevensbescherming, vanaf 25 mei 2018.

Indiening offertes softwareleveranciers:
Slechts één leverancier diende binnen de tijdslimiet een offerte in:
- Taco Orens, Tactics bvba, Kerkstraat 115, 2940 Hoevenen

Eén leverancier diende net buiten de tijdslimiet een dossier in en kunnen we hierdoor niet
weerhouden
- Logins, Generaal De Wittelaan 17 bus 32, 2800 Mechelen

Taco Orens werd uitgenodigd en gaf op 1 juni 2018 een demo.

Scores en kostprijs van de softwareleverancier Taco Orens:
□ Prijs – 50/50  
 Functionaliteit – 30.49/40



 Planning en projectaanpak – 5/5
 Technologie | niet functionele eisen – 5/5
Gemiddelde score: 90.49 %

Prijs
Aankoop + installatie + parametriëring: € 9 000
Onderhoud voor 4 jaar: € 20 000
Opleiding: € 2 400
21% BTW
Totale prijs: € 39 300,80

Vorig jaar werd de procedure stopgezet. Cevi kon de vooropgestelde timing niet halen. Tactics
diende vorig jaar een offerte in die serieus boven onze raming lag. Tactics liet dit jaar hun prijs
zakken waardoor de ingediende offerte dit jaar wel binnen onze raming valt. De software oogt
gebruiksvriendelijk en voldoet aan de meeste functionaliteiten.

Financiële
toetsing

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

Visum financieel
directeur

Gunstig.

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.
 Raad van maart 2018: vaststellen voorwaarden digitalisering groeps- en gezinsopvang;

vastleggen wijze van gunnen.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  offerte Tactics
 inventaris Tactics
 openingsrapport
 verslag van nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Gelet op de score en prijsbepaling besluit de raad om de digitalisering groeps- en gezinsopvang te
gunnen aan softwareleverancier Tactics bvba, Kerkstraat 115, 2940 Hoevenen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en
administratie zorgbedrijf. Aktename voorlopige oplevering. Goedkeuring eindafrekening en vraag
tot bijkomend ereloon voor de ontwerpers.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Aktename voorlopige oplevering en goedkeuring eindafrekening dossier ruwbouw, voltooiing en
technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en administratie zorgbedrijf.
Goedkeuring vraag tot bijkomend ereloon voor de ontwerpers.

Feitelijke
aanleiding

Op 29 maart 2018 vond de voorlopige oplevering van project volksrestaurant, kinderopvang en
administratie zorgbedrijf plaats.
De voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 500 kalenderdagen. Er werd een termijnverlening van
respectievelijk 7 en 14 kalenderdagen toegestaan omwille van bijkomende asbestverwijdering en
stabiliteitsproblemen na afbraak van het bestaande gebouw kant Sint Jorisstraat.
Voor de uitgevoerde prestaties niet voorzien in de opdracht vraagt de ontwerper een bijkomend
ereloon van €21.287,15 exclusief 21% BTW.

Beoordeling De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 februari 2016 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “ruwbouw, voltooiing
en technische uitrusting voor project volksrestaurant, kinderopvang en administratie zorgbedrijf”,
met name de open aanbesteding.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 mei 2016 goedkeuring aan de
gunning van deze opdracht aan Artes Depret, Lanceloot Blondeellaan 2 te 8380 Zeebrugge tegen
het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 4.594.708,04 exclusief BTW of
€ 5.559.596,73 inclusief 21% BTW (€ 964.888,69 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20160329/RL/OA van 18 februari 2016.
De ontwerper, BURO II & ARCHI + I cvba, J. Jordaensstraat 18A te 1000 Brussel stelde een
proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 28 en 29 maart 2018.
Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er nog heel wat opmerkingen zijn.
De dienst facility stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken
€ 6.188.042,06 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:

Raming volledig project € 3.938.471,05

Bestelbedrag volledig project € 4.594.708,04

Bijwerken/verrekeningen + € 170.972,02

Bestelbedrag na verrekeningen = € 4.765.680,06

Prijsherzieningen + € 348.404,29

Totaal excl. btw = € 5.114.084,35

Btw + € 1.073.957,71

TOTAAL = € 6.188.042,06

Bestelbedrag deelopdracht Volksrestaurant € 743.703,02

Bedrag verrekeningen deelopdracht Volksrestaurant + € 23.514,27

Bestelbedrag na verrekeningen deelopdracht Volksrestaurant = € 767.217,29

Prijsherzieningen + € 61.122,20

Totaal excl. btw = € 828.339,49

BTW + € 173.951,29

TOTAAL volksrestaurant = € 1.002.290,78

Bestelbedrag deelopdracht kinderopvang € 609.393,69

Bedrag verrekeningen deelopdracht kinderopvang + € 16.781,74

Bestelbedrag na verrekeningen deelopdracht kinderopvang = € 626.175,43

Prijsherzieningen + € 47.307,12

Totaal excl. btw = € 673.482,55



BTW + € 141.431,33

TOTAAL Kinderopvang = € 814.913,88

Bestelbedrag deelopdracht Zorgbedrijf € 484.937,68

Bedrag verrekeningen deelopdracht Zorgbedrijf + € 5.779,41

Bestelbedrag na verrekeningen deelopdracht Zorgbedrijf = € 490.717,09

Prijsherzieningen + € 37.720,98

Totaal excl. btw = € 528.438,06

BTW + € 110.971,98

TOTAAL Zorgbedrijf = € 639.410,04

Bestelbedrag deelopdracht Gemeenschappelijke delen € 2.756.673,65

Bedrag verrekeningen deelopdracht Gemeenschappelijke delen € 124.896,60

Bestelbedrag na verrekeningen deel Gemeenschappelijke delen € 2.881.570,25

Prijsherzieningen + € 202.253,99

Totaal excl. btw = € 3.083.824,25

BTW + € 647.603,11

TOTAAL Gemeenschappelijke delen = € 3.731.427,36

Een deel van de kostprijs (deelopdracht kinderopvang) wordt gesubsidieerd door V.I.P.A.,
Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 bus 34 te 1030 BRUSSEL. Dit deel wordt geraamd op
€ 595.753,71. Het saldo van de subsidie zal worden aangevraagd.
De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 3,72% (exclusief € 348.404,29
prijsherzieningen). Als waarborg voor de uitvoering van de werken vermeld op het proces verbaal
van voorlopige oplevering wordt een bedrag van €20.000 ingehouden (€5.000 per deelopdracht).
De eerste helft van de borgtocht met nummer 12/157342 ten bedrage van €114.870,00 werd
vrijgegeven.

Extra ereloon voor ontwerper
Omwille van de extra werken vraagt de ontwerper €21.287,15 excl. BTW extra ereloon als volgt
berekend:

 Extra Vipa subsidies: 17,5 uren = € 2.232,48 excl. BTW
 Extra uren zijgevel en niet voorziene zaken stabiliteit: 172,75 uren = € 16.533,91 excl.

BTW
 Extra ifv minwerken wijziging fundering: 31 uren = € 2.520,76 excl. BTW

Financiële
toetsing

Budget In het budget werd 250.000 EUR voorzien voor meerwerken en 360.000 EUR
voor prijsherzieningen (assumptie was 5% à 6% bouwindex).
Uit de afrekening blijkt dat de meewerken van de aannemer € 170.972,02
bedragen + btw = 206.876 EUR. De meerkost van de architect bedraagt
25.757 EUR. De gezamenlijke meerkost van 232.634 EUR valt dus binnen
budget.
De prijsherziening (o.b.v. de bouwindex) bedraagt € 348.404 EUR + btw =
421.569 EUR. Ook na correctie voor de btw-aftrek van het volksrestaurant is
hier sprake van een (weliswaar beperkte) budgetoverschrijding. De reële
bouwindex was dus iets hoger dan de in het budget ingeschatte bouwindex.

We merken op dat:
1) Nog geen volledige eindafrekening gemaakt kan worden. Het

investeringsbudget bevat nl. ook posten zoals inrichting, aansluiting
nutsvoorzieningen, heraanleg voetpad etc. Deze werken zijn nog
niet volledig uitgevoerd / afgerekend.

2) We een niet gebudgetteerde investeringstoelage van 725.000 EUR
ontvangen hebben voor het project VORK.

Visum financieel
directeur

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art 24.

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

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke



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

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 18 februari 2016 goedkeuring lastvoorwaarden, de raming en plaatsingsprocedure
 Raad van 19 mei 2016 goedkeuring gunning.

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Proces verbaal van voorlopige oplevering van 29 maart 2018.
 Vraag bijkomend ereloon ontwerper.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt acte van de voorlopige oplevering met de opmerkingen vermeld op het proces
verbaal. Er wordt €20.000 ingehouden op de verschuldigde bedragen als waarborg.
De raad keurt de eindafrekening, opgesteld door de dienst facility, goed waaruit blijkt dat de
werken een eindtotaal bereikten van € 5.114.084,35 exclusief BTW of € 6.188.042,06 inclusief
21% BTW. Het saldo van de VIPA-subsidie mag worden aangevraagd.
Het extra ereloon €21.287,15 excl. 21% BTW voor de ontwerpers wordt aanvaard.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Mandaat aan W13 om op te treden als opdrachtencentrale voor aankoop koelwagen voor V.O.R.K.

Indiener Arnout Vercruysse en Sabien Maes Dienst Facility

ONTWERPNOTA

Doelstelling Goedkeuring prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor
de aankoop van 3 koelwagens: 2 voor W13 en 1 voor V.O.R.K. OCMW Kortrijk.

Feitelijke
aanleiding

Beoordeling In het kader van de opdracht “aankoop koelwagens” werd een bestek met nr. …. opgesteld door
W13.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € exclusief BTW of
€ inclusief BTW. De koelwagen voor OCMW Kortrijk wordt geraamd op exclusief BTW of
€ inclusief BTW
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget In het investeringsbudget 2018 is 46.000 EUR opgenomen in IP15/15
voedselstrategie: auto’s en uitrusting.

Opm. de koelwagen werd ook opgenomen in het subsidiedossier Homans
waarvoor in totaal 725.000 EUR werd toegezegd.

Visum financieel
directeur

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 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).

 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.

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven garages

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. en de raming voor de opdracht “aankoop 3 koelwagens”, opgesteld
door W13 worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 000000000000 exclusief
BTW of € 0000000000000 inclusief BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
OCMW Kortrijk geeft een mandaat aan W13 om in haar naam bij de gunning en de uitvoering van
de opdracht op te treden.
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Onderwerp Raamcontract keuringen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en aan te schrijven
firma’s.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het raamcontract keuringen. Goedkeuring
lijst aan te schrijven firma’s.

Feitelijke
aanleiding

Het huidig raamcontract met een looptijd van 5 jaar loopt af op 1 juni 2019. Het huidige contract
van de stad loopt nog tot 2022. Daarom stelde de dienst facility nu een bestek op met een
looptijd van 3 jaar om in 2022 een gezamenlijke opdracht met de stad uit te schrijven.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract keuringen” werd een bestek met nr.
20180830/OPZVB/RL opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 122.706,33 exclusief BTW of € 148.474,66
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De voorgestelde gunningscriteria zijn:

1. Prijs : 60 punten
2. Vorm en opvolging van de keuringsrapporten: 20 punten
3. Planning en opvolging: 12 punten
4. Bijkomende service en dienstverlening: 8 punten

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
We wensen de in bijlage vermelde firma’s uit te nodigen voor een offerte.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in exploitatiebudget, verspreid over diverse beleidsitems.

Visum financieel
directeur

Nog niet van toepassing.

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° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) 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, meer bepaald artikel 90, 1°.

Bijlagen  Lastenboek
 Raming

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20180830/OPZVB/RL en de raming voor de opdracht “raamcontract
keuringen”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 122.706,33 exclusief BTW of € 148.474,66 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. De lijst met aan te schrijven firma’s wordt goedgekeurd.
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Onderwerp Verzekeringen tegen brand, diefstal en waterschade voor de gebouwen en voor elektronica met
een looptijd van 5 jaar. Goedkeuring verlenging huidig contract met 2 jaar.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring verlenging huidig contract verzekeringen tegen brand, diefstal en waterschade voor
gebouwen en voor elektronica met 2 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Het huidige verzekeringscontract tegen brand, diefstal en waterschade voor gebouwen en voor
elektronica met een looptijd van 5 jaar en toegewezen aan Belfius Insurance, verloopt op 31
december 2018.

Beoordeling Het contract verzekeringen tegen brand, diefstal en waterschade voor gebouwen en voor
elektronica van de stad loopt nog tot 2020. Bedoeling is om in 2020 een nieuw gezamenlijk
dossier verzekeringen op te stellen.
Het bestek van het huidig contract voor OCMW voorzag de mogelijkheid om het contract met
maximum 2 jaar te verlengen. We kregen van Belfius Insurance de bevestiging het huidig
contract aan de huidige voorwaarden met 2 jaar te kunnen verlengen. Gezien de
marktconjunctuur binnen de sector van de verzekeringen is het wenselijk het huidige contract aan
de huidige tarieven met 2 jaar te verlengen en geen nieuwe opdracht uit te schrijven.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in het exploitatiebudget, verdeeld over verschillende
beleidsitems.

Visum financieel
directeur

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.
 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, meer bepaald artikel 90, 1°.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 22 augustus 2013 Goedkeuring gunning van het dossier Verzekeringen
tegen brand, diefstal en waterschade voor de gebouwen en voor elektronica met een looptijd
van 5 jaar.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het contract met Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel, voor verzekeringen tegen
brand, diefstal en waterschade voor gebouwen en voor elektronica met een looptijd van 5 jaar
wordt aan de huidige voorwaarden verlengd voor een periode van 2 jaar.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder
bestek met nr. 20130613/RL/AOE.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Groepspolis hospitalisatieverzekering. Voorstel tot opzeg huidige polissen en aansluiting op de
polis van de stad Kortrijk.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Historiek

Conform de ministeriële omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 moeten de lokale
besturen ten behoeve van hun personeel een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten en de
premie hiervoor volledig ten laste nemen. De besturen kunnen deze verzekering ook aanbieden
aan de gepensioneerde personeelsleden en/of aan de gezinsleden van de personeelsleden. In dat
geval kan het bestuur de premie geheel of gedeeltelijk ten laste nemen.

Zo werd met ingang van 1 januari 2002, samen met het stadsbestuur van Kortrijk, een collectieve
hospitalisatieverzekering afgesloten bij AXA Royale Belge. Na drie jaar werd deze polis door AXA
opgezegd, omwille van de negatieve schadestatistiek. Met ingang van 1 januari 2005 werd dan
een nieuwe polis afgesloten, opnieuw bij AXA. Na het voeren van de procedure conform de
wetgeving op de overheidsopdrachten, bleken zij, ondanks de premieverhoging, nog steeds de
voordeligste.

Op 26 juni 2008 zegde AXA opnieuw de polis op omwille van de grote toename van de schades
gedurende de voorgaande jaren, met daarbij een daling van de dagopnames en een stijging van
de opnames in een éénpersoonskamer. In de zitting van 4 december 2008 keurde de raad, met
ingang vanaf 1 januari 2009 de gewijzigde voorwaarden goed.

In zitting van 17 februari 2011 besliste de raad om voor alle kinderen van actieve medewerkers
de helft van de premie ten laste te nemen door het OCMW, zolang deze kinderen
kinderbijslaggerechtigd zijn en voor de kinderen van de medewerkers die een Vlaams fonds
nummer hebben, de premie volledig ten laste te nemen.

In 2011 zegde AXA opnieuw de polis op omwille van de slechte schadestatistiek. De mogelijkheid
werd opengelaten om de polis aan te passen. In dat verband ontvingen stad en OCMW op 15
september 2011 een concreet voorstel. Dit voorstel werd goedgekeurd door de raad op 17
november 2011 en door het College van Burgemeester en Schepenen op 28 september 2011.

Beoordeling In 2017 zegde AXA de polis van de stad op maar niet deze van het OCMW. AXA deed het voorstel
aan de stad om de premies opnieuw te doen stijgen. De stad besliste om daar niet op in te gaan
en een nieuwe aanbesteding uit te schrijven. Deze nieuwe polis werd gegund aan Ethias en loopt
sinds 1 januari 2018 tot eind 2021.

In het bestek is opgenomen dat het OCMW kan toetreden tot de polis aan dezelfde voorwaarden.
Na de aanbesteding kan vergeleken worden of de voorwaarden van de polis van Ethias
interessanter zijn dan de voorwaarden van de polis van AXA. De conclusie is dat de nieuwe polis
van Ethias voordeliger en uitgebreider is.

We stellen daarom voor om de polissen (OCMW en VZW Zusters Augustinessen) bij AXA op te
zeggen. De opzegtermijn is 6 maanden. We stellen voor om vanaf 1 januari 2019 aan te sluiten
bij de polis van de stad die loopt bij Ethias.

De vergelijking tussen beide polissen zit als bijlage bij deze nota. De voornaamste verschillen
zijn:

1. Voordeliger voor werkgever en voor aangesloten derden (familie van personeel)
Raming premie te betalen door het OCMW en de VZW in 2018 bij AXA : € +/- 75.000
Raming te betalen premie door het OCMW en de VZW in 2019 bij Ethias : € +/- 61.700

2. De premie ligt vast tot eind 2021 en kan dus niet aangepast of geïndexeerd worden.

3. De waarborgen zijn ruimer (vb. lagere franchise, extramurale oogheelkunde en medisch
begeleide voortplanting).

Financiële
toetsing

Visum financieel
directeur

Geraamde besparing van 13.300 EUR/jaar.



Budget Gunstig.

Wetten en
reglementen

 ministeriële omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist om de lopende groepspolissen hospitalisatie bij AXA met de nummers 07.2028 en
07.6506 op te zeggen tegen eind 2018.

De raad beslist om vanaf 1 januari 2019 in te tekenen op de lopende groepspolis hospitalisatie
van de Stad Kortrijk bij Ethias.


