
MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 22 FEBRUARI 2018

AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Rapportering na 4de kwartaal 2017.

3. Verslaggeving terugbetaalde communicatiekosten 2017.

4. Goedkeuring addendum bij samenwerkingsovereenkomst De Poort-SOK-Stad en OCMW Kortrijk.

5. Aktename participatie aan goedgekeurd project Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding (KOALA).

Inhoudelijke en financiële consequenties.

6. Aankoop softwarepakket Logins, COT-plus. Voorstel tot goedkeuring.

7. Deelname ICT-opdrachtencentrale Stad Brugge. Voorstel tot goedkeuring.

8. Afname raamcontract ICT. Voorstel tot goedkeuring.

9. Raamcontract diepvriesvoeding . Voorstel tot gunning.

10. Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren. Voorstel tot gunning.

11. Raamcontract droge voeding. Voorstel tot gunning.

12. Raamcontract bureaumeubilair. Voorstel tot gunning.

13. Raamcontract wijnen en sterke dranken. Voorstel tot gunning.

14. Vervangen van ketels in stookplaatsen. Voorstel tot gunning.

15. Buitenschilderwerk begijnhof 2018. Voorstel tot gunning.

16. Aankoop van 54 m² grond naast het Begijnhof. Voorstel tot goedkeuring.

17. Verkoop van grond langs de Leynvaalstraat in Heule. Voorstel tot goedkeuring.

18. Huurovereenkomst met CVBA Wonen Regio Kortrijk voor het wijkcentrum Driehofsteden. Voorstel tot goedkeuring.

19. Varia.
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Onderwerp Rapportering na 4de kwartaal 2017

Indiener Johan Dejonckheere & Darinda Seys Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aktename door de Raad van de rapportering betreffende het vierde kwartaal 2017.

Feitelijke
aanleiding

Actieplan 10.1 uit het strategisch meerjarenplan: Het OCMW zorgt voor een transparante
beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën gekoppeld worden.

Actie: Herwerking en uitbreiding van de vroegere financiële kwartaalrapportering naar aanleiding
van de invoering van de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

Beoordeling Voor de kwartaalrapportering wordt verwezen naar de bijlage. De rapportering is opgemaakt
overeenkomstig volgende inhoudsopgave:

 Kwartaalmonitor
o Sociale dienst en activering
o Wijk- en dienstencentra
o Wonen & zorg
o Woonzorgcentra
o Overig & nieuw sociaal beleid
o Bedrijfsvoering + algemeen
o Toelichting indicatoren.

 Bijlagen
o Personeel: VTE per beleidsitem
o Sociale dienst: evolutie steun
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht

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

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel besluit van 1 oktober 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Kwartaalrapportering OCMW Kortrijk, 4de kwartaal 2017

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de rapportering na 4de kwartaal 2017.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Verslaggeving terugbetaalde communicatiekosten 2017.

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

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

Het reglement voorziet dat jaarlijks een verslag van deze terugbetaalde kosten wordt voorgelegd
aan de Raad.

Art 48
 § 1 Het OCMW kent aan de raadsleden zesmaandelijks een tussenkomst in de

communicatiekosten (vb internetabonnement, printer, printbenodigdheden) toe, voor zover ze
verband houden met de uitoefening van het mandaat en noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van het mandaat, tot een maximaal bedrag van € 500 per jaar.

 § 2 De kosten moeten verantwoord worden met bewijsstukken. raadsleden kunnen een
standaardformulier voor de aangifte downloaden op het intranet. Om te vermijden dat
bepaalde kosten tweemaal terugbetaald worden, bevat het standaardformulier een verklaring
op eer dat het betrokken raadslid geen terugbetaling geniet van andere instellingen voor
dezelfde teruggave; tevens moet een kopie van de facturen bijgevoegd worden.

 § 3 Jaarlijks wordt een gedetailleerd verslag gemaakt van de terugbetaling van de kosten van
de raadsleden. Dat verslag is openbaar en wordt voorgelegd aan de raad.

 § 4 De secretaris beoordeelt of deze kosten voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit
artikel.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in exploitatiebudget 2017, beleidsitem 1000 Politieke organen

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Huishoudelijk reglement artikel 48.

Eerdere
beslissingen

 Raad 25 augustus 2011
 Raad 26 april 2012
 Raad 18 april 2013
 Raad 24 april 2014
 Raad 21 mei 2015
 Raad 21 april 2016
 Raad 16 februari 2017

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt hierbij verslag gegeven van de in 2017 gedane
OCMW-tussenkomsten ‘communicatiekosten’ aan de Raadsleden:

Aantal Raadsleden → 9
Tussenkomst ‘communicatiekosten’ → 4.367,86 EUR

De Raad neemt akte van deze kosten.
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Onderwerp Goedkeuring Addendum bij samenwerkingsovereenkomst De Poort-SOK-Stad en OCMW Kortrijk.

Indiener Nele Hofman Dienst Welzijn

Doelstelling Verder inzetten op betaalbaar wonen in de stad Kortrijk, bundelen van krachten in
renovatiebegeleiding en ontwikkeling marktverhuurkantoor.

Feitelijke
aanleiding

Op 14 mei 2012 werd tussen Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, AGB SOK en De Poort vzw voor wonen
en werk een samenwerkingsovereenkomst gesloten rond bepaalde doelstellingen, en waarin onder
meer de opstart van een ‘stedelijk verhuurkantoor’ werd vooropgesteld.

Ondertussen is het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw (MVK) operationeel. Dit addendum regelt de
uitbouw en de samenwerking rond het MVK.

Beoordeling Deze samenwerkingsovereenkomst kadert in de uitvoering van Plan Nieuw Kortrijk voor de
realisatie van een betaalbare stad en geeft verder ook uitvoering aan de stedelijke
renovatiestrategie die op 10 maart 2014 door de gemeenteraad van de stad Kortrijk werd
goedgekeurd.

De strategische doelstelling is het verhogen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de
betaalbaarheid van het woonpatrimonium in de stad.
Deze strategische doelstelling houdt onder meer volgende operationele doelstelling in:
 versterking en coördinatie van de renovatiebegeleiding
 stimulering doorstroming van de huurders van De Poort naar andere segmenten;
 kwaliteit van het patrimonium structureel verhogen

In dit kader is tussen partijen afgesproken dat de stad, het AGB SOK en De Poort een
gezamenlijke strategie en plan van aanpak ontwikkelen voor het stimuleren van de doorstroming
binnen de huurmarkt. Dit heeft geleid tot het ontstaan van het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw
en het samenwerkingsverband Kortrijk Huurt.
Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (hierna AGB SOK) en De Poort vzw voor wonen en werk
(hierna De Poort) hebben op 6 juli 2016 samen het Marktverhuurkantoor Kortrijk vzw (hierna
MVK) opgericht.
Huidige overeenkomst regelt de ondersteuning van het MVK en de samenwerking tussen de
betrokken organisaties rond welbepaalde doelstellingen.

‘Kortrijk huurt’ is een verzamelnaam van verschillende organisaties die werkzaam zijn in het
begeleiden van huurders naar een kwalitatieve woning. Het omvat onder meer: het sociaal
verhuurkantoor (De Poort vzw voor wonen en werken, hierna ‘SVK’) en het Marktverhuurkantoor
Kortrijk vzw (MVK Kortrijk vzw, hierna ‘MVK’). Zowel het SVK als het MVK huren woningen van
eigenaars om die op hun beurt onder te verhuren aan kandidaat-huurders van hun doelgroep.
Verdere samenwerking met andere organisaties wordt niet uitgesloten.

Verder werkt KORTRIJK HUURT actief mee om de woningleegstand in Kortrijk terug te brengen.

SVK en MVK engageren zich om huurwoningen in portefeuille van KORTRIJK HUURT aan te
brengen. Zo kunnen ook woningen die te duur geworden zijn voor het SVK, doorgeschoven
worden naar het MVK. Daarnaast worden woningen uit de private markt huurmarkt
geprospecteerd. De prospecties worden gezamenlijk door SVK en MVK uitgevoerd.
Er zijn tevens afspraken tussen SVK en MVK voor de inschrijvingen van nieuwe huurders.
Beide huren panden, maar prijsklasse is complementair, SVK heeft bepaalde bovengrens in huur.
Wachtlijst is divers: SVK werkt zoals wettelijk bepaald voor SVK, vanuit puntensysteem en MVK
chronologisch volgens inschrijvingen.

Tussen de verschillende partijen die samenwerken onder het label Kortrijk Huurt zullen onderlinge
samenwerkingsovereenkomsten worden opgesteld in de geest van de bestaande samenwerkings-
overeenkomst. De samenwerking is erop gericht om jaarlijks 25 woningen toe te kunnen voegen
aan de portefeuille van het MVK.

Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget voorziet Stad Kortrijk in de
periode 2015- 2019 een totale bijdrage van € 350.000 voor de opstart en exploitatie van het
MVK. Vanaf 2019 wordt gerekend op een structurele bijdrage die op basis van de evaluatie en
voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst van 2012 nader bepaald zal worden.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst De Poort- SOK- stad en OCMW : 25 juni 2014

Besluitvormings-
proces

 Goedkeuring van dit addendum wordt ook voorgelegd op de RVB SOK, RVB De Poort, GR
Kortrijk in de loop van februari-maart 2018.

Bijlagen  Oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst De Poort- Sok-stad en OCMW
 Addendum

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met het addendum bij de SWO De Poort-Sok-Stad en OCMW rond de
uitbouw en afspraken marktverhuurkantoor.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aktename participatie aan goedgekeurd project Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale
Armoedebestrijding (KOALA). Inhoudelijke en financiële consequenties.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Zorg Kortrijk - Kinderopvang

Doelstelling Door deelname aan het project werken we mee aan het bestrijden van kinderarmoede. We
werken aan het verhogen van het aantal plaatsen flexibele opvang voor kwetsbare gezinnen en
bieden een passende begeleiding aan voor zowel ouder als kind.

Feitelijke
aanleiding

Op 15 juni 2017 lanceerde Kind en Gezin de projectoproep KOALA. VZW Huis van het Kind
Kortrijk diende een projectdossier in, samen met verschillende partners waaronder de
groepsopvang Blokkenhuis van het OCMW Kortrijk. Eind december 2017 vernamen we dat het
project werd weerhouden. Deze beslissing heeft een impact op zowel de inhoudelijke werking van
de groepsopvang als op het financiële luik.

Beoordeling PROJECTOPROEP KOALA

Vlaams Minister Jo Vandeurzen en de Koning Boudewijnstichting (Fonds Vergnes) stellen vanaf
2018 - en voor minstens 10 jaar - jaarlijks 3 miljoen ter beschikking om bijkomende plaatsen
kinderopvang en kind- en ouderwerkingen lokaal vorm te geven, met focus op het bestrijden van
kinderarmoede.

KOALA staat voor Kind- en Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding. De projectoproep
bestaat uit 2 luiken:
 investeren in bijkomende plaatsen kinderopvang voor baby’s en peuters die opgroeien in

kansarmoede (de zogenaamde kinderopvangplaatsen met T3-subsidie of plussubsidie)
 een ondersteunend aanbod voor kansarme gezinnen met onder andere kind- en

ouderactiviteiten.

Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin kon Kortrijk een project indienen. De
aanvragen konden ingediend worden door de Huizen van het Kind, mits samenwerking met
partnerorganisaties waaronder minstens één organisator kinderopvang.

Volgende partners werkten samen:

Organisatoren kinderopvang:
Zorggroep H. Hart Kortrijk
Thuishulp vzw - Reddy Teddy
vzw Effect – De speelhoek
OCMW Kortrijk – De Blokkenhuizen

Overige organisaties:
Kind en Gezin regioteam Kortrijk
Zonnebloem vzw
CIG Huis Ter Leye
CKG Don Bosco
Stad Kortrijk

Het Kortrijkse project werd weerhouden en ontvangt:
 een werkingssubsidie van € 56 000 op jaarbasis voor het realiseren van ouder- en

kindactiviteiten. Hiermee wordt de tewerkstelling van een voltijds agogisch/pedagogisch
medewerker bekostigd.

 bijkomende kindplaatsen én/of omzetting van bestaande kindplaatsen naar trap 3 plaatsen.
Hiermee geef je voorrang aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.

CONSEQUENTIES VOOR DE GROEPSOPVANG OCMW KORTRIJK

Omzetting kindplaatsen
Voor de Blokkenhuizen werd een omzetting van minimum van 2 en een maximum van 14
kindplaatsen aangevraagd. Doordat we tegen 1 april 2018 operationeel moesten zijn, en we niet
in de mogelijkheid zijn om op onze huidige locaties het aantal kindplaatsen te verhogen, konden
geen bijkomende kindplaatsen aangevraagd worden. We ontvingen een subsidietoekenning voor
de omzetting van 14 kindplaatsen met ingang vanaf 1 maart 2018.



Inhoudelijke impact
De werking in Blokkenhuis 1, locatie De Condé, moet worden afgestemd op kinderen en ouders
uit kwetsbare gezinnen. Binnen de bezettingsgraad moeten we minstens 30% kinderen uit
kwetsbare gezinnen bereiken, én specifieke dienstverlening aanbieden. Dat betekent onder meer:
een proactief opnamebeleid voeren met aandacht voor occasionele en dringende opvang,
respectvol omgaan met diversiteit, kortom de hele werking afstemmen op kwetsbare gezinnen.

De doelstellingen rond ouder- en kindactiviteiten en samenwerkingen tussen de partners moeten
nageleefd worden. Wie niet langer deelneemt aan KOALA, verliest z’n bijkomende en omgezette
kindplaatsen.

Financiële impact
De financiële impact van de omzetting van de kindplaatsen is niet gering.

Het subsidiestelsel Kind en Gezin bestaat uit een getrapt systeem:
- trap 0: genereert vergunde maar niet gesubsidieerde kindplaatsen
- trap 1: genereert een basissubsidie, een forfaitaire subsidie
- trap 2: genereert een subsidie voor inkomenstarief d.w.z. een subsidie voor voorzieningen die
ouders volgens hun inkomen laten betalen én bepaalde voorrangregels hanteren (regels
vastgelegd door Kind en Gezin). Binnen die trap zijn er 2 bedragen, het OCMW beschikt nu over
de minst voordelige trap 2 B subsidies.
- trap 3: genereert de plussubsidie d.w.z. minstens 30% van de kinderen in de opvangvoorziening
moet uit een kwetsbaar gezin komen, en de opvang moet een specifieke dienstverlening aan die
gezinnen aanbieden.

Momenteel beschikken we over:
- 26 kindplaatsen trap 1
- 26 kindplaatsen trap 2 B
- 12 kindplaatsen trap 3

We gaan naar:
- 26 kindplaatsen trap 1
- 14 kindplaatsen trap 2 A
- 12 kindplaatsen trap 2 B
- 26 kindplaatsen trap 3

Dit impliceert een verhoging van subsidies van € 62 495 op jaarbasis.
Ter illustratie de cijfers jaarrekening 2016:
Kosten: € 590.068
Opbrengsten: € 337.282
Totaal: - € 252.785

De inhoudelijke vereisten moeten gerespecteerd worden. Om deze te behalen is een uitbreiding
van 0.25 VTE verantwoordelijke kinderopvang (B1-3) noodzakelijk. We vragen de Raad dit goed
te keuren.

Financiële
toetsing

Budget Aan een geraamde jaarloonkost van 50.000 EUR kost een uitbreiding met
0,25 VTE 12.500 EUR. De meer-subsidie bedraagt 62.495 EUR. Het voorstel
impliceert dus een netto-bonus van afgerond 50.000 EUR.

Visum financieel
beheerder

Gunstig

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Aanvraagformulier voor de open subsidieoproep voor Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale
Armoedebestrijding in combinatie met kinderopvang plussubsidie (KOALA)

 Engagementsverklaring tussen de verschillende partners
 Definiëring regio binnen Kortrijk
 Addendum bij het aanvraagformulier

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van de participatie aan het project KOALA vanaf 1 maart 2018.

De raad gaat akkoord met een uitbreiding van 0.25 VTE verantwoordelijke kinderopvang vanaf 1
maart 2018.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop softwarepakket Logins, COT-plus. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe/ Sofie Maes Dienst directie Zorg Kortrijk – Wonen met Zorg en
Thuiszorg

Doelstelling Beschikken over een aantal extra faciliteiten binnen Cliëntonthaal- en opvolging (COT) ifv een
efficiëntere manier van werken binnen Wonen met Zorg en Thuiszorg.

Feitelijke
aanleiding

Sinds een aantal jaar werken we in de hulpverlening met het cliëntenprogramma COT van Logins.
Intussen biedt het bedrijf een vernieuwde versie aan, COT + genaamd. Dit programma is beter
afgestemd op ZORG-verlening door extra faciliteiten die aangeboden worden. Het biedt soelaas
voor een aantal problemen waar we op heden mee kampen.

Beoordeling NIEUWE VERSIE COT

Binnen Wonen met Zorg en Thuiszorg werken we met COT, een programma dat alles met
betrekking tot cliëntaanvragen- en trajecten registreert en opvolging van de trajecten mogelijk
maakt. Het ondersteunt een electronisch dossier van aanvragen van een cliënt. Dit maakt
enerzijds kennisdeling mogelijk binnen een team, anderzijds genereert het rapportagegegevens
die anders manueel bijgehouden moeten worden.

De COT+ release zorgt voor een verhoogde integratie met de thuisdiensten en woonzorgcentra.
Door het voorzien van extra faciliteiten kunnen de medewerkers van de thuisdiensten of
woonzorgcentra nu op een efficiënte manier de COT module gebruiken.

NIEUWE FUNCTIONALITEITEN BIJ COT +

Registratie bel-score en Katz-score, met mogelijkheid die over te nemen in de toepassingen
voor thuisdiensten. Deze instrumenten worden gebruikt om een zicht op de zorgbehoevendheid
van de cliënt te verkrijgen. Het programma berekent de totale score en neemt deze op in uw
wachtlijst.

Bijhouden in de contactpersonen wie een sleutel(code) bezit en in welke volgorde vrienden of
familie gecontacteerd moeten worden bij problemen
In het dossier van de cliënt kunt u een adresboek bijhouden waarin u de contactpersonen van uw
cliënt opneemt. Hierbij geeft u aan welke personen over een sleutel van de cliënt beschikken en
welke personen zeker gecontacteerd moeten worden bij problemen/alarm.

Beheer wachtlijsten thuisdienst (poetsdienst, gezinszorg …) en woonzorgcentra.
De openstaande aanvragen voor de diverse thuiszorgdiensten worden weergegeven op een
wachtlijst en volgens diverse criteria gesorteerd.

Dynamisch intakeformulier waarbij we via aankruisvakjes in een boomstructuur snel en
efficiënt kunnen intaken.

Dashboard met info over de cliënt worden verder aangevuld met specifieke informatie uit
de toepassingen van de thuiszorg, bv. een zicht krijgen op welke prestaties effectief wanneer en
door wie uitgevoerd werden.

Basisaanvraag voorzien in een uitbreiding met extra velden: prioriteit (volgens de soort
aanvraag), aanvrager (vaak gaat het om een familielid en zijn die contactgegevens wenselijk),
sector (regio), correspondentieadres, type afdeling in functie van de wachtlijst voor
woonzorgcentra, aanduiding inwoner gemeente of heeft er gewoond, de mogelijkheid om de
prioriteit vanuit het wachtlijstbeheer te registreren in de toepassing.

Simulatie van de gebruikersbijdrage via ingave inventaris inkomsten.
Voor een cliënt hulp kan krijgen van een dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, wordt een
sociaal onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de verkregen gegevens berekent het programma
wat de gebruiker zelf per uur nog moet betalen volgens het wettelijk model gezinszorg.

Doorgave van een aanvraag naar de planningmodule Rostar-CAS voor NH-thuisdiensten
Een aantal gegevens (bv. frequentie van hulp, voorkeurmomenten …) worden doorgestuurd naar
de planningsmodule “Rostar-CAS”. Zo kan de planningsmodule de effectieve hulp inplannen en
doorgeven naar de specifieke toepassing van de thuisdienst.



BESLUIT
Het cliëntenonthaalprogramma COT kende een geringe beginnende afstemming op de noden van
woonzorgcentra en thuiszorgdiensten. De nieuwe relaese COT + vult de leemte aan en zorgt voor
een uitbreiding van toepassingsmogelijkheden ten voordele voor de woonzorgcentra en thuiszorg.
Het zorgt ervoor dat de huidige werking op een eenvoudigere manier kan verlopen en voorziet in
een essentieel opvolgingssysteem vanuit de gegevens die in COT + worden ingeput.

Kostprijs:
De aankoop van het softwarepakket, de installatie, opvolging en vorming komt op
- Éénmalig bedrag van € 7 381,63 incl. BTW (€ 6 100.52 excl. BTW)
- Maandelijks bedrag van € 178,29 incl. BTW (€ 147,35 excl.BTW)

We vragen de Raad om in te stemmen met de aankoop van de nieuwe release.

Financiële
toetsing

Budget -Aankoop: Opgenomen in het investeringsbudget IT (IP14/21 met
transactiekrediet 515.000 EUR in 2018; cf. MJP p. 57)
-Maandelijks bedrag: kan gedragen worden in exploitatiebudget

Visum financieel
beheerder

Gunstig

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen Prijsopgave Logins

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de aankopen van softwarepakket Logins, COT +, voor een bedrag van
€ 7.381,63 incl. BTW (€ 6.100,52 excl. BTW) en een maandelijks bedrag van € 178,29 incl. BTW
(€ 147,35 excl.BTW).

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Deelname ICT-opdrachtencentrale Stad Brugge. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

We deden de afgelopen jaren voor de aankoop van hardware steeds beroep op het raamcontract
bedongen en afgesloten door Stad Kortrijk. Dit raamcontract is ondertussen afgelopen.

De gemeenteraad van Stad Kortrijk keurde in zitting van 12 juni 2017 de voorwaarden goed voor
alle percelen zoals opgenomen in het bestek van de opdracht “ICT opdrachtencentrale stad
Brugge en andere entiteiten voor de periode 2014 - 2018."

De stad Brugge sloot op 25 november 2013 de raamovereenkomst “ICT Opdrachtencentrale –
stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met telkens één jaar tot maximum
vijf jaar” af conform artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Conform artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten is een aanbestedende
overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale zoals bedoeld in artikel 2,4°
van dezelfde wet vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

In 2018 wenst de stad Kortrijk gebruik te maken van deze raamovereenkomst voor de aankoop
van allerhande IT materiaal in het kader van de basis IT-dienstverlening van de stad: vernieuwing
van afgeschreven toestellen, aankoop van printers, harde schijven, netwerkmateriaal (switchen)
en voor andere eventueel onvoorziene kosten.

Gelet op de nauwe samenwerking tussen Stad en OCMW, de knowhow van Stad Brugge als
opdrachtencentrale, de voorwaarden van het bestek vragen we de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn om de voorwaarden voor alle percelen zoals opgenomen in het bestek van de opdracht
“ICT opdrachtencentrale stad Brugge en andere entiteiten voor de periode 2014 - 2018.” goed te
keuren, en zo in 2018 te kunnen afnemen via hoger vermelde opdrachtencentrale.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Cf. investeringsbudget IT (IP14/21)

Visum financieel
beheerder

Maar van toepassing bij effectieve opname.

Wetten en
reglementen

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f
(limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2
die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure
te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.

 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.

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

Eerdere
beslissingen

 Beslissing van de gemeenteraad van Stad van 12 juni 2017 tot goedkeuring van de
voorwaarden voor alle percelen zoals opgenomen in het bestek van de opdracht “ICT
opdrachtencentrale stad Brugge en andere entiteiten voor de periode 2014 - 2018."

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord om naar analogie van Stad Kortrijk, af te nemen van perceel 1 van de
raamovereenkomst “ICT opdrachtencentrale stad Brugge en andere entiteiten” en opdracht te
geven aan leverancier Realdolmen nv uit Huizingen om "deelopdracht 2 - aankoop en levering van
IT materiaal in het kader IT-Middelen en systeembeheer" uit te voeren.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Afname raamcontract ICT. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie.

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het team ICT maakt jaarlijks in het kader van de budgetopmaak een overzicht van de hard- en
softwarenoden voor het komend jaar. Dit gebeurt op basis van de inventaris in het facilitair
beheerssysteem, de afspraak van vijfjaarlijkse vernieuwing van de hardware op de werkplek, de
budgetbespreking en de daarin weerhouden vragen. We houden ook zo veel mogelijk rekening
met onverwachte defecten, bijkomende vragen en een beperkte stock.

Beoordeling  Aankoop desktops

We blijven voor de zorg- en technische omgeving opteren voor desktops.
Op basis van de vijfjaarlijkse cyclus en een beperkte stock gaat het in eerste instantie over 35
toestellen.

 Aankoop laptops

Op basis van de vijfjaarlijkse cyclus gaat het in eerste instantie over 45 toestellen.

 Aankoop monitors

We ontvangen meer aanvragen voor grotere monitors. Tot voor een paar jaar kochten we 19”
monitors in beeldformaat 4:3 aan.
Navraag bij de medewerkers leert dat de nieuwe generatie breedbeeldschermen een grote
comfortverhoging betekenen. Daarom dat we vanaf volgend jaar ook gaan inzetten op een
geleidelijke vervanging van externe schermen.
Het gaat in eerste instantie over 34 toestellen met een schermdiameter van 24’.

 Aankoop printers

We stellen vast dat de eerste reeks netwerkprinters aan vervanging toe is.
Het gaat in eerste instantie over 16 toestellen.

 Aankoop beamers

We moeten een aantal ruimtes voorzien van een beamer (bureaus site Gheysen, volksrestaurant,
hospitaalvleugel), een toestel extra voorzien voor uitleen, een toestel met een defecte lamp
vervangen en een toestel op stock houden. Het gaat in eerste instantie over 6 toestellen.

Financiële
toetsing

Budget Totaal bedrag 79.262,77 EUR, detail staat bij voorstel tot beslissing.

Visum financieel
beheerder

Opgenomen in het investeringsbudget IT (IP14/21 met transactiekrediet
515.000 EUR in 2018; cf. MJP p. 57)

Wetten en
reglementen

 Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing d.d. 20 januari 2005 m.b.t. de vijfjaarlijkse vernieuwing van de PC’s;
 Raadsbeslissing d.d. 18 februari 2010 m.b.t. de principes voor het uitreiken van laptops;
 Raadsbeslissing d.d. 22 februari 2018 om in te stappen in het raamcontract van Stad Brugge

voor de aankoop van informaticamateriaal;

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met een eerste afname bij RealDolmen van:

Aantal Omschrijving Eenheidsprijs Totaal

35 HP Elitedesk 800G3 mini 593,96 20.788,77

45 HP EliteBook 850G3 992,96 44.683,30

34 HP EliteDisplay E233” 146,94 4.996,04

16 HP LaserJet Pro M402dw 230,92 3.694,66

6 Epson EB-U42 731,10 4.386,27

Totaal inclusief 21% BTW 78.549,04

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract diepvriesvoeding. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning ‘Raamcontract leveringen diepvriesvoeding’ met een looptijd van 2 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Op 31 maart 2017 loopt het huidige contract voor het leveren van diepvriesvoeding ten einde.
Facility maakte daarom een nieuw dossier op voor een raamcontract ‘gestructureerde aankoop
diepvriesvoeding’ met een looptijd van 24 maanden.
OCMW Kortrijk treedt hierbij tevens op als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem.
In zitting van 28 september 2017 werden de lastvoorwaarden en de gunningscriteria goedgekeurd
en werd de gunningswijze vastgelegd als openbare procedure. Gezien de omzet is het dossier
onderworpen aan de Europese bekendmakingsvoorschriften.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract diepvriesvoeding” werd een bestek met nr.
20171107/RL/OP2 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 502.226,51 exclusief BTW of € 532.360,10
inclusief 6% BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 28 september 2017 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2017-529888 werd gepubliceerd op 3 oktober 2017 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 7 november 2017 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 5 juli 2018.

Er werden 4 offertes ontvangen:
 't Vriesmanneke bvba, Menensesteenweg 216 te 8940 WERVIK (€ 485.760,58 exclusief BTW

of € 514.906,21 inclusief 6% BTW);
 JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 ROTSELAAR (€ 426.093,26 exclusief BTW of € 451.658,86

inclusief 6% BTW);
 Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle (€ 447.152,08 exclusief BTW of

€ 473.981,20 inclusief 6% BTW);
 Esca Food, Waterven 5 te 8501 HEULE (€ 476.888,57 exclusief BTW of € 505.501,88 inclusief

6% BTW);

Op 19 december 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De offertes van Java BVBA en Solucious NV werd als onregelmatig beoordeeld omdat het aantal
niet ingevulde posten meer dan 5% van het totale gecorrigeerde inschrijvingsbedrag
vertegenwoordigt.

De overige 2 offertes werden beoordeeld op basis van:
 Prijs (op 50 punten),
 Kwaliteit (op 25 punten)
 Smaak (op 20 punten)
 Leveringsmodaliteiten, catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en

klachtenbehandeling (op 5 punten).

De kwaliteits- en smaaktesten vonden plaats op 11/12/2017 zoals beschreven in het lastenboek
waarvan proces-verbaal in bijlage.
De beoordeling van de offertes wordt als volgt samengevat:

Nr. Naam
Score
prijs

Score
kwaliteit

Score
smaak

Score
leveringsvoor-

waarden

Totaal
Score

Prijs excl. BTW

1 Esca Food 50 12,25 12,14 5 79,39 € 476.888,57

2 ‘t Vriesmanneke 49,09 15,17 11,72 5 80,98 € 485.760,58

De prijs van de beste bieder ligt 3,28% onder de raming.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste



prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 't Vriesmanneke bvba, Menensesteenweg 216 te 8940 WERVIK,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW
Zwevegem bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in het exploitatiebudget, rubriek voeding, verspreid over
verschillende beleidsitem (i.c. de centrale keuken en decentrale keukens in
de woonzorgcentra).
De gunning ligt lager dan de raming. Verschil is ca. 17.500 EUR voor 2 jaar,
hetzij 8.750 EUR op jaarbasis.

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 36, en meer
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.

 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

 28 september 2017:goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie in BDA en OPOCE
 Lastenboek
 4 Offertes
 Proces Verbaal van opening van de offertes
 Beoordelingstabel smaak- kwaliteitstesten
 Proces Verbaal van smaak- en kwaliteitstesten
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 december 2017,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “raamcontract diepvriesvoeding” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 't
Vriesmanneke bvba, Menensesteenweg 216 te 8940 WERVIK, tegen de eenheidsprijzen vermeld
in de offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171107/RL/OP2.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren gordijnen en toebehoren.

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig raamcontract is ten einde. Met het oog op afwerking van het WZC in Bellegem en de
reguliere vervangingen van gordijnen en douchegordijnen stelde de dienst facility een bestek op
voor een raamcontract leveringen gordijnen en toebehoren. met als gunningswijze
mededingingsprocedure met onderhandeling.
In de Raad van 13/7/2017werden het toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria voor
deelname aan de onderhandelingsprocedure vastgelegd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren” werd
een bestek met nr. 20171027/RL/MPMB2 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.700,00 exclusief BTW of € 132.737,00
inclusief 21% 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.
De aankondiging van opdracht 2017-524087 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:
 CURIOSA BVBA, Vredelaan 67 te 8500 Kortrijk;
 HIMPE-DESMET BVBA, Kortrijksestraat 183 te 8870 Izegem;
 LOUVERS BELGIUM COMPANY NV, Hermesstraat 8, Bus A te 1930 Zaventem.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 november 2017 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 4 juli 2018.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 CURIOSA BVBA, Vredelaan 67 te 8500 Kortrijk (€ 79.629,00 exclusief BTW of € 96.351,09

inclusief 21% BTW);
 LOUVERS BELGIUM COMPANY NV, Hermesstraat 8, Bus A te 1930 Zaventem (€ 129.050,00

exclusief BTW of € 156.150,50 inclusief 21% BTW);

Op 4 januari 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 Curiosa, Vredelaan 67 te 8500 Kortrijk, tegen de eenheidsprijzen
vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit van grotere investeringsprojecten Bellegem, Volksresto,
Buda-hospitaal… waarbinnen de nodige kredieten zijn voorzien.
De gunning ligt significant onder de raming.

Visum financieel
beheerder

Gunstig.

Wetten en
reglementen

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

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

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f
(limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt).

 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

 De Raad van 13 juli 2017: goedkeuring van de selectievereisten, de raming en de
gunningswijze.

 De Raad van 28 september 2017: goedkeuring aan de selectie van de kandidaten.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  PV van opening
 2 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 januari 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 leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Curiosa, Vredelaan 67 te 8500 Kortrijk, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van
deze inschrijver.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 24 maanden.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171027/RL/MPMB2.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract droge voeding. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning ‘Raamcontract droge voeding’ met een looptijd van 3 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Op 31 maart 2018 loopt het huidige contract voor het leveren van droge voeding ten einde.
Facility maakte daarom een nieuw dossier op voor een raamcontract ‘gestructureerde aankoop
droge voeding’ met een looptijd van 36 maanden.
OCMW Kortrijk treedt hierbij tevens op als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem.
In zitting van 28 september 2017 werden de lastvoorwaarden en de gunningscriteria goedgekeurd
en werd de gunningswijze vastgelegd openbare procedure. Gezien de omzet is het dossier
onderworpen aan de Europese bekendmakingsvoorschriften.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract droge voeding” werd een bestek met nr.
20171107/RL/OP1 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.251.170,51 exclusief BTW of
€ 1.326.240,74 inclusief 6% BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 28 september 2017 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2017-529887 werd gepubliceerd op 3 oktober 2017 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 7 november 2017 om 09.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 5 juli 2018.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 ROTSELAAR (€ 1.378.558,30 exclusief BTW of

€ 1.461.271,80 inclusief 6% BTW);
 Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle (€ 1.277.122,20 exclusief BTW of

€ 1.353.749,53 inclusief 6% BTW);

Op 8 januari 2018 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De offertes werden beoordeeld op basis van:
 Prijs (op 60 punten),
 Smaak (op 30 punten) via smaaktesten op stalen
 Leveringsmodaliteiten, catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en

klachtenbehandeling (op 10 punten).

De smaaktesten vonden plaats op 18/12/2017 zoals beschreven in het lastenboek waarvan
proces-verbaal in bijlage.

De beoordeling van de offertes wordt als volgt samengevat:

Nr. Naam
Score
prijs

Score
smaak

Score
leveringsvoor-

waarden

Totaal
Score

Prijs excl. BTW

1 Solucious 60.00 15,29 10 85,29 € 1.277.122,20

3 Java bvba 55,59 17,46 10 83,05 € 1.378.558,30

De prijs van de beste bieder ligt 2,07% boven de raming.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW
Zwevegem bij de gunning van de opdracht.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in het exploitatiebudget, rubriek voeding, verspreid over
verschillende beleidsitem (i.c. de centrale keuken, decentrale keukens
woonzorgcentra…).
De gunning ligt hoger dan het budget, dat aansluit bij de raming. Het



verschil bedraagt ca. 27.000 EUR voor 3 jaar, hetzij ca. 9.000 EUR op
jaarbasis. De meer-kost sluit +/- aan bij de min-kost inzake
diepvriesvoeding (raadsnota 10).

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 36, en meer
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.

 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

 28 september 2017 :goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie in BDA en OPOCE
 Lastenboek
 2 Offertes
 Proces Verbaal van opening van de offertes
 Beoordelingstabel smaaktesten
 Proces Verbaal van smaaktesten
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 januari 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 droge voeding” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Solucious,
Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171107/RL/OP1.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract bureaumeubilair. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren bureaumeubilair met een
looptijd van 4 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig raamcontract is ten einde. Met het oog op de afwerking van het WZC in Bellegem en
de reguliere vervanging van bureaumateriaal stelde de dienst facility een bestek op voor een
raamcontract leveringen kantoormeubilair met als wijze van gunning ‘mededingingsprocedure met
onderhandeling’.

Beoordeling In het kader van De opdracht “raamcontract bureaumeubilair” werd op 15 juni 2017 een bestek
met nr. 20171027/RL/MPMB3 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 178.496,00 exclusief BTW of € 215.980,16
inclusief 21% 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.
De aankondiging van opdracht 2017-524089 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:
 BM KANTOOR & PROJECTMEUBELEN BVBA, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem;
 BULVANO NV, Blarenberglaan 6 te 2800 Mechelen;
 TOP BURO, Brusselsepoortstraat 90 te 9000 Gent.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 november 2017 om 10.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 4 juli 2018.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 BM KANTOOR & PROJECTMEUBELEN BVBA, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem

(€ 133.864,80 exclusief BTW of € 161.976,41 inclusief 21% BTW);
 TOP BURO, Brusselsepoortstraat 90 te 9000 Gent (€ 148.362,00 exclusief BTW of

€ 179.518,02 inclusief 21% BTW);

Na testen van de demo-modellen, onderhandelingen en verbeteringen aan de originele offertes
werd aan beide bieders een best and final offer gevraagd waarbij de opgenomen produkten van
beide bieders als gelijkwaarding beoordeeld werden. Dit resulteerde in volgende eindoffertes:
 BM KANTOOR & PROJECTMEUBELEN BVBA, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem

(€ 162.270,74 exclusief BTW of € 196.347,60 inclusief 21% BTW)
 TOP BURO, Brusselsepoortstraat 90 te 9000 Gent (€ 159.251,00 exclusief BTW of

€ 192.693,71 inclusief 21% BTW)

Op 30 januari 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 TOP BURO, Brusselsepoortstraat 90 te 9000 Gent, tegen de
onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit van grotere investeringsprojecten Bellegem, Volksresto,
Buda-hospitaal… waarbinnen de nodige kredieten zijn voorzien.
De gunning ligt onder de raming.

Visum financieel
beheerder

Gunstig

Wetten en
reglementen

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

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



 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f
(limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt).

 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 aan de selectievereisten, de raming en de gunningswijze
 Raad van 28 september 2017: goedkeuring selectie kandidaten

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Originele offertes
 PV van opening
 Verslag van nazicht
 Bafo van beide inschrijvers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 januari 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 bureaumeubilair” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde TOP BURO,
Brusselsepoortstraat 90 te 9000 Gent, tegen de onderhandelde eenheidsprijzen 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/MPMB3 van 15 juni 2017.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 22 februari 2018 | punt 13

Onderwerp Raamcontract wijnen en sterke dranken. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren wijnen en sterke dranken met
een looptijd van 3 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Op 31/3/2018 loopt het huidig raamcontract leveren frisdrank, water, tafelbier, speciale bieren,
wijn en geestrijke dranken ten einde. In de Raad van 31/8/2017 werden het toegangsrecht en
kwalitatieve selectiecriteria voor deelname aan de mededingingsprocedure met onderhandeling
vastgelegd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract wijnen en sterke dranken” werd een bestek met nr.
20171010/RL/MPMO1 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 160.459,33 exclusief BTW of € 191.872,02
inclusief BTW.
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 31 augustus 2017 goedkeuring aan
de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
mededingingsprocedure met onderhandeling.
De aankondiging van opdracht 2017-527641 werd gepubliceerd op 7 september 2017 op
nationaal niveau.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 23 november 2017 goedkeuring
aan de selectie van volgende kandidaten:
 KAVA BVBA, Meensesteenweg 381 te 8501 Bissegem;
 Dranken Bayart, Lageweg 64 te 8930 Menen.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 december 2017 te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 augustus 2018.
Er werden 2 offertes ontvangen:
 Dranken Bayart, Lageweg 64 te 8930 Menen (€ 169.743,58 exclusief BTW of € 202.804,51

inclusief BTW);
 KAVA BVBA, Meensesteenweg 381 te 8501 Bissegem (€ 155.822,78 exclusief BTW of

€ 186.801,28 inclusief BTW);

De overige 2 offertes werden beoordeeld op basis van:
 Prijs (op 70 punten),
 Smaak (op 18 punten)
 Leveringsvoorwaarden (catalogus en gamma, leveringsafspraken en ondersteuning bij

feesten) (op 12 punten).

De kwaliteits- en smaaktesten vonden plaats op 15/01/2018 zoals beschreven in het lastenboek
waarvan proces-verbaal in bijlage.
De beoordeling van de offertes wordt als volgt samengevat:

Nr. Naam
Score
prijs

Score
smaak

Score
leveringsvoor-

waarden

Totaal
Score

Prijs excl. BTW

1 Kava 70 6,67 11 87,67 € 155.822,78

2 Dranken Bayart 64,26 7,11 5 76,37 € 169.743,58

De prijs van de beste bieder ligt 2,64% onder de raming.

Op 18 januari 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 KAVA BVBA, Meensesteenweg 381 te 8501 Bissegem, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Opgenomen in het exploitatiebudget, rubriek dranken, verspreid over
verschillende beleidsitem (i.c. de centrale keuken, decentrale keukens in de
woonzorgcentra, wijkteams…).
De gunning ligt iets lager dan het budget, dat aansluit bij 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
(limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt).

 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

De Raad van 31 augustus 2017 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de
plaatsingsprocedure.
De Raad van 23 november 2017 goedkeuring aan de selectie van volgende kandidaten.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie in BDA
 Lastenboek
 2 Offertes
 Proces Verbaal van opening van de offertes
 Beoordelingstabel smaaktesten
 Proces Verbaal van smaaktesten
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 januari 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 wijnen en sterke dranken” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde KAVA BVBA,
Meensesteenweg 381 te 8501 Bissegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171010/RL/MPMO1.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vervangen van ketels in stookplaatsen. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze vernieuwen ketel in WZC Ter Melle en De Nieuwe
Lente.

Feitelijke
aanleiding

Ter Melle:
Eind 2014 werd 1 van de 2 grote ketels vervangen door 2 kleinere ketels. De andere grote ketel,
daterend van 1996, was en is een noodketel die bijspringt in koudere periodes. Bedoeling was om
in een 2de fase ook de andere ketel te vervangen door een 3de gelijkaardige kleine ketel, zodat we
met die 3 ketels een grotere bedrijfszekerheid hebben (kans is klein dat er 2 tegelijk uitvallen) en
toch een kleiner geïnstalleerd vermogen (75% van het huidige vermogen) hebben. Ook de sturing
wordt aangepast zodat het warmwater apart kan verwarmd worden. Daardoor kan in het
tussenseizoen de keteltemperatuur verlaagd worden.
In het bestek is tevens een optimalisatie van de isolatie voorzien zodat de temperatuur in de
stookplaats verlaagt. Deze werken werden voorzien op de begroting voor 2017.
Er is tevens een automatische gasklep defect. De vervanging door een nieuwe automatische
gasklep gekoppeld aan de branddetectie is mee opgenomen in dit bestek maar was niet voorzien
in de begroting van 2017.

De Nieuwe Lente:
De ketels dateren van 1999 en moeten beide vervangen worden. Ook hier wordt de sturing
aangepast zodat het sanitair warm water afzonderlijk verwarmd kan worden. Deze werken zijn
eveneens voorzien op de begroting van 2017.

Beoordeling In het kader van De opdracht “Vervangen van ketels in stookplaatsen” werd een bestek met nr.
20171214/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 133.988,00 exclusief BTW of € 142.027,28
inclusief 6% BTW (€ 8.039,28 Btw medecontractant).
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 16 november 2017 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
het bestuur 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:
 SANITAIR BLONDEEL bvba, HOSPITAALWEG 14 te 8510 MARKE;
 VAN MAELE NV, Schoolstraat 12 te 8490 Varsenare;
 CHAUFFAGE DEVELTERE NV, Kachtemsestraat 290 te 8800 Roeselare;
 ONGENAE DANIEL EN ZOON BVBA, Torkonjestraat 21F te 8510 Marke;
 VANHOLLEBEKE BVBA, Heirweg 80 te 8500 Kortrijk.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 december 2017 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 augustus 2018.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 VAN MAELE NV, Schoolstraat 12 te 8490 Varsenare (€ 113.035,86 exclusief BTW of

€ 119.818,01 inclusief 6% BTW);
 CHAUFFAGE DEVELTERE NV, Kachtemsestraat 290 te 8800 Roeselare (€ 88.900,00 exclusief

BTW of € 94.234,00 inclusief 6% BTW);

De onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:
 VAN MAELE NV, Schoolstraat 12 te 8490 Varsenare (€ 94.924,59 exclusief BTW of

€ 100.620,07 inclusief 6% BTW)
 CHAUFFAGE DEVELTERE NV, Kachtemsestraat 290 te 8800 Roeselare (€ 89.800,00 exclusief

BTW of € 95.188,00 inclusief 6% BTW)

Op 31 januari 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 CHAUFFAGE DEVELTERE NV, Kachtemsestraat 290 te 8800
Roeselare, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 89.800,00 exclusief
BTW of € 95.188,00 inclusief 6% BTW (€ 5.388,00 Btw medecontractant).

Financiële Budget Voor Ter Melle is 82.000 EUR voorzien in 2018 (cf. IP14/58, MJP p. 59).



toetsing Voor De Nieuwe Lente is 65.000 EUR voorzien (maakt deel uit van ruimer
project IP 14/03, MJP p. 58 – transactiekrediet 97.000 EUR in 2018).
In totaal is dus 147.000 EUR voorzien; met afgerond 95.000 EUR is de
gunning véél lager dan budget.

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° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).

 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

 Raad van 16 november 2017: goedkeuring lastvoorwaarden, raming, lijst aan te schrijven
ondernemers en plaatsingsprocedure.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  2 offertes
 Verslag van nazicht finale onderhandelingsfase

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 31 januari 2018,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Vervangen van ketels in stookplaatsen” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde CHAUFFAGE
DEVELTERE NV, Kachtemsestraat 290 te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van € 89.800,00 exclusief BTW of € 95.188,00 inclusief 6% BTW (€ 5.388,00
Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171214/RL/OPZVB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Buitenschilderwerk begijnhof 2018. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning buitenschilderwerk begijnhof 2018

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2017 zijn, in afspraak met onroerend erfgoed, volgende
onderhoudsschilderwerken voorzien: Buitenschilderwerk fase 3, woning 1 en 2 en de
Matheuskapel.

Beoordeling In het kader van De opdracht “buitenschilderwerk begijnhof 2018” werd een bestek met nr.
20171207/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.646,07 exclusief BTW of € 21.089,41
inclusief BTW (€ 2.443,34 Btw medecontractant).
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:
 JODECOR BVBA, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke;
 MEULEMAN NV, Stasegemsesteenweg 17 te 8500 Kortrijk;
 SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde;
 Van Hollebeke-Sanders Decoratie, Marsbiebuikstraat 4 te 8210 Zedelgem;
 DEPOORTERE C&F SCHILDERWERKEN BVBA, Fazantenstraat 13 te 8530 Harelbeke.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 december 2017 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 19 april 2018.

Er werden 2 offertes ontvangen:
 JODECOR BVBA, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke (€ 11.348,77 exclusief BTW of

€ 12.891,94 inclusief BTW);
 SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde (€ 37.762,12

exclusief BTW of € 43.412,17 inclusief BTW);

De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:
 JODECOR BVBA, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke (€ 11.348,77 exclusief BTW of

€ 12.891,94 inclusief BTW)
 SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde (€ 25.095,17

exclusief BTW of € 28.702,54 inclusief BTW)

Op 24 januari 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 (op basis van de prijs), zijnde JODECOR BVBA,
Doenaertstraat 18 te 8510 Marke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.348,77
exclusief BTW of € 12.891,94 inclusief BTW (€ 1.543,17 Btw medecontractant).

Financiële
toetsing

Budget In het investeringsbudget is 21.000 EUR voorzien (cf. IP14/06, MJP p. 57).
De gunning ligt merkelijk lager.

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° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt).

 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

 Raad van 23 november 2017: goedkeuring lastvoorwaarden, raming, plaatsingsprocedure en
lijst aan te schrijven aannemers.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 2 offertes + BAFO
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 januari 2018,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “buitenschilderwerk begijnhof 2018” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde JODECOR BVBA, Doenaertstraat 18 te 8510
Marke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.348,77 exclusief BTW of € 12.891,94
inclusief BTW (€ 1.543,17 Btw medecontractant).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171207/RL/OPZVB.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 22 februari 2018 | punt 16

Onderwerp Aankoop van 54 m² grond naast het Begijnhof. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Francine Vanneste en Michaël Desmet Dienst Facility en Patrimonium

Doelstelling Aankoop van 54 m² grond naast het Begijnhof voor de heropbouw van de huidige tuinmuur op de
originele positie.

Feitelijke
aanleiding

In het restauratiedossier van fase 8 en 9 van het Begijnhof zit de afbraak en heropbouw van de
tuinmuur die Begijnhofwoning nr. 9 scheidt van het openbaar domein en van het terrein van het
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (gekocht van vzw Sint-Vincentius, gezien de verhuis naar de
voormalige Sint-Niklaascampus van AZ-Groeninge).

De heropbouw van de huidige tuinmuur, die voor 1959 werd verplaatst voor de opbouw van een
berging voor het afval van het rusthuis Sint-Vincentius, kan momenteel binnen het
restauratiedossier opnieuw gemetst worden met een handvormsteen in plaats van de machinale
steen die toen werd gebruikt. Deze laatste past niet in het historisch kader van het Begijnhof.

In het huidige restauratiedossier fase 8 en 9 zit het volgende vervat:
• Sloop van de tuinmuur in machinesteen: reeds gebeurd.
• Sloop van de berging, nu op grond van het SOK, is voorzien in het restauratiedossier.
• Sleuven voor bepaling van de positie van de oude muur werden gegraven in aanwezigheid

van archeologen op 23 augustus. Dit gebeurde op basis van iconografisch materiaal uit ons
archief.

• A.d.h.v. het verslag van de archeoloog is in overleg met Onroerend Erfgoed bepaald welk van
de drie, deels op elkaar liggende funderingen (gebouwd tussen de 17de en de 20ste eeuw)
zal gevolgd worden voor de heropbouw. Dit wordt een heropbouw op de positie ten tijde van
Clementia Hiers, grootjuffrouw in de 19° eeuw. Zij liet de laatste grote restauratiefase
uitvoeren.

 Dit betekent terug inname van de oorspronkelijke gronden van het Begijnhof, voor zover ze
niet gelegen zijn op de nog aanwezige parking.

• De voorziene tuinmuur langs woning 9 wordt doorgetrokken vanaf de artillerietoren tot aan
de positie van de huidige tuinafsluitingen met de parking, naast de nog aanwezige berging
van Sint-Vincentius.

Noodzakelijke stappen voor de bouw van de nieuwe tuinmuur:
• Aankoop gronden die bestuur moet verwerven voor bouw van tuinmuur op de positie van

vóór 1959.
• De sloopwerken van de berging, voorzien in het restauratiedossier, laten uitvoeren na

aankoop gronden en berging.

Om de tuinmuur terug op de originele positie te kunnen bouwen is de aankoop van 29 m² van het
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en 25 m² van de Stad Kortrijk (openbaar domein) nodig.

Beoordeling Het betreft een stuk grond, ten kadaster bekend onder Kortrijk 3e afdeling sectie H deel nr. 209c
en openbaar domein.

Het perceel is vlak en deels bebouwd met een garage. De garage is een constructie in
baksteenmetselwerk met een plat dak. De grond is grotendeels in aarde/tuin. Ernaast is een
geasfalteerde toegangsweg naar de Groeningestraat. De grond is gelegen op dezelfde hoogte als
de toegangsweg.

Volgens het gewestplan Kortrijk is het perceel gelegen in woongebied met culturele, historische
en/of esthetische waarde.

De waarde wordt geschat op € 150/m² of 54 x 150 = 8.100 euro voor de totale oppervlakte.
Hiervan is het deel van de Stad Kortrijk geschat op € 4.350 en het deel van het SOK op € 3.750.

Financiële
toetsing

Budget Deze aankoop is niet gebudgetteerd op het restauratieproject Begijnhof,
maar kan gedragen worden binnen het algemene investeringsproject
IP 14/1c “aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde
pacht” met een transactiekrediet van 365.000 EUR in 2018 (cf. MJP p. 57)

Visum financieel
beheerder

Gunstig



Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

Bijlagen  Opmetingsplan
 Schattingsverslag

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de aankoop van 54 m² grond, deels te nemen uit het perceel
kadastraal bekend onder Kortrijk, 3e afdeling, sectie H, deel nr. 209c, namelijk 25 m² en deels uit
het openbaar domein, namelijk 29 m², conform het plan van landmeter Callens.

De raad gaat akkoord met deze aankoop aan de schattingsprijs van € 150/m² of 8.100 euro voor
de totale oppervlakte, te verdelen over de Stad en het SOK, respectievelijk 4.350 en 3.750 euro.

De raad stelt notaris Philippe Werbrouck uit de Guido Gezellestraat 2/a in Kortrijk aan de akte(n)
te verlijden.

De raad beslist zich in de akten te laten vertegenwoordigen door de voorzitter en de secretaris.

De raad beslist deze aankoop te doen met de opbrengst van de recente grondverkopen.
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Onderwerp Verkoop van grond langs de Leynvaalstraat in Heule. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur is eigenaar van vijf percelen grond langs de Leynvaalstraat in Heule. De
Leynvaalstraat is een verbindingsweg tussen de Kortrijksestraat en hoeve De Blauwpoorte.

De percelen van het OCMW liggen aan de rechterkant van deze weg. Aan de linkerkant van de
weg ligt het sportcomplex Wembley dat eigendom is van de Stad Kortrijk.

De geklasseerde hoeve ‘De Blauwpoorte’ werd op 22 april 1993 door het OCMW verkocht.

De hoeve werd gerestaureerd volgens de voorschriften van onroerend erfgoed. De eigenaars
willen daar een feestzaal uitbaten.

Voor de vergunning voor de feestzaal is een betere toegang en parkeergelegenheid nodig. Om
uitwijkstroken en parkeerplaatsen te realiseren willen de eigenaars een stuk grond kopen van het
OCMW. Zie opmetingsplan van landmeter Guy Van Walleghem.

Beoordeling Het gaat om volgende vijf percelen, gekadastreerd in Heule (afdeling 8 van Kortrijk):
 Sectie C, nr. 675/A met een kadastrale oppervlakte van 46a 64ca
 Sectie C, nr. 676/A met een kadastrale oppervlakte van 72a 07ca
 Sectie C, nr. 679 met een kadastrale oppervlakte van 80a 90ca
 Sectie C, nr. 680/F met een kadastrale oppervlakte van 87a 39ca
 Sectie C, nr. 678/C met een kadastrale oppervlakte van 50ca

Verkoopprijs

Volgens het gewestplan Kortrijk liggen deze percelen deels in woongebied en deels in zone voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Het deel gelegen in woonuitbreidingsgebied werd
geschat aan € 100/m². Het deel gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen werd
geschat aan € 75/m².

De gevraagde oppervlakte ligt in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De
kandidaat-koper is akkoord met deze prijs van € 75/m². De totale verkoopsprijs bedraagt dan
1.415 m² x €75/m² = € 106.125.

Pacht

De vijf percelen worden sinds 1 april 2004, met een looptijd van 27 jaar en zes maand, verpacht
aan mevrouw Beatrice Devriendt-Geldhof. Op 1 oktober 2010 droeg mevrouw Beatrice Devriendt-
Geldhof de pacht over aan haar zoon Fabian Devriendt.

Verkoopprocedure

We stellen voor om de nodige oppervlakte onderhands te verkopen omwille van openbaar nut. Het
gaat om de betere bereikbaarheid van de hoeve en om enkele parkeerplaatsen voor de uitbating
van de feestzaal.
Na de realisatie zullen de uitwijkstroken kosteloos overgedragen worden naar het openbaar
domein (zie grond aangeduid in het oranje).
De grond aangeduid in het groen kan onderhands verkocht worden aan de aanpaler (eigenaar van
de hoeve) omdat deze grond alleen bereikbaar is voor deze aanpaler.

Financiële
toetsing

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

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en 



reglementen

Eerdere
beslissingen

Bijlagen  Plan van landmeter Guy Van Walleghem.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

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 Tamasi NV, Nazarethsesteenweg 34 in
Kruishoutem 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.
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Onderwerp Huurovereenkomst met CVBA Wonen Regio Kortrijk voor het wijkcentrum Driehofsteden. Voorstel
tot goedkeuring.

Indiener Michaël Desmet en Ruben Degryse Dienst Bestuur en organisatie en wijkteams

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Begin februari 2018 verhuisde de werking Driehofsteden samen met de medewerkers van
Wijkcentrum Condé naar het nieuwe wijkcentrum in de gerenoveerde gebouwen van de
Driehofsteden in de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan.

Dit gebouw is eigendom van CVBA Wonen Regio Kortrijk met maatschappelijke zetel in de
Nieuwsstraat 13 in Kortrijk.

Voor de werking op deze site stellen wij voor om een ruimte op het gelijkvloers te huren van de
eigenaar. De nodige ruimte omvat 374 m² en een berging in de kelder.

Het betreft een huurovereenkomst op lange termijn (meer dan 9 jaar, m.n. 27 jaar) die wordt
afgesloten met een authentieke akte.

De huurprijs bedraagt 2.493,33 euro per maand. De prijs per vierkante meter per jaar bedraagt dan
omgerekend 80 euro.
De patrimoniumdienst heeft enkele referenties opgezocht. Voor nieuwbouwkantoren met een
gelijkaardige ligging is de marktprijs ongeveer 7,5 tot 9 euro per maand per m². Jaarlijks is dit 90
tot 108 euro.

De huurprijs werd berekend aan de hand van de totale investeringskost à rato van 578.000 EUR +
leninglasten, onroerende voorheffing en brandverzekering. De huurprijs moet kostendekkend zijn
voor CVBA Wonen Regio Kortrijk onder instructie van de VMSW.

Beoordeling Specifieke bepalingen van de huurovereenkomst:

• De huur vangt aan op 1 februari 2018.
• Beide partijen komen overeen dat er geen huurwaarborg wordt gesteld.
• Provisie voor de nutskosten: 300 EUR per maand, jaarlijkse afrekening op basis van reëel

verbruik.

Verdere afspraken:

De garage (waar de luchtgroep en schakelkast voor onze werken wordt geplaatst) kan gehuurd
worden aan hetzelfde tarief als de bewoners van het gebouw.

De ruimte wordt gemeubeld aangeleverd door de eigenaar omwille van de uniformiteit met de rest
van het gebouw en de inrichting. Hiervoor zal de eigenaar een éénmalige kostprijs van maximaal
60.000 inclusief BTW doorfactureren aan het OCMW. Deze investering omvat het vast en los
meubilair, de branddetectie en de toegangscontrole. Het OCMW wordt dan de eigenaar van de
geleverde goederen.

CVBA Wonen Regio Kortrijk stelt voor om voor de authentieke akte notaris Lise Voet uit Sint-Denijs
(Zwevegem) aan te stellen.

Financiële
toetsing

Budget De huurkost van 2.493,30 EUR werd opgenomen in het exploitatiebudget van
Wijkteam Zuid (Beleidsitem 9512).
In het investeringsbudget is 60.000 EUR voorzien in het IP 14/53 Inrichting
gebouw 3 Hofsteden (cf. meerjarenplan p. 59).

Visum financieel
beheerder

Gunstig.

Wetten en
reglementen





Eerdere
beslissingen



Bijlagen  Ontwerpovereenkomst

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de huur van de ruimte van 374 m² op het gelijkvloers van het gebouw in
de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan van CVBA Wonen Regio Kortrijk voor een termijn van 27
jaar met een huurprijs van € 2.493,33 euro per maand.

De raad stelt notaris Lise Voet uit Sint-Denijs (Zwevegem) aan om de authentieke akte van lange
huur te verlijden.

De raad machtigt de voorzitter en de secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij het
verlijden van de akte.


