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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; de heer Johan Coulembier; mevrouw Katrien Deleu; mevrouw Lieve Vansevenant; de heer 
Michel De Wandel; de heer Nic Cattebeke; mevrouw Stephanie Van Hauwaert; de heer Frederik  
Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Verontschuldigd:
mevrouw Hilde Overbergh; de heer Yann Mertens

5 juli 2018 18:30 - De voorzitter opent de besloten zitting

INLEIDING
Inleiding
Het verslag van de zitting van 14 juni 2018 wordt goedgekeurd.

OPENBARE ZITTING
1 - 2018_OR_00004 - OCMW - Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen. - Statutenwijzing overeenkomstig Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. - Goedkeuren

1 2018_OR_00004 OCMW - Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-
West-Vlaanderen. - Statutenwijzing 
overeenkomstig Decreet Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; de heer Johan Coulembier; mevrouw Katrien Deleu; mevrouw Lieve Vansevenant; de heer 
Michel De Wandel; de heer Nic Cattebeke; mevrouw Stephanie Van Hauwaert; de heer Frederik  
Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Verontschuldigd:
mevrouw Hilde Overbergh; de heer Yann Mertens

Beschrijving
Aanleiding en context
De vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen werd gesticht als een 
publiekrechtelijke vereniging op 27 oktober 1967, dit op  initiatief van de Commissies 
van Openbare Onderstand van Kortrijk, Waregem en Ieper.  In 1977 is het OCMW van 
Wervik toegetreden en in 1997 het OCMW van Poperinge.

Bij beslissing van de Algemene Vergadering van 31 mei 1996 werd de 
vereniging verlengd voor de periode van dertig jaar (tot 31 mei 2026).

De vereniging heeft als doel (art.3 ontwerp van statutenwijziging):

“het oprichten en beheren van initiatieven – op vlak van huisvesting, begeleiding, 
vorming en alles wat ermee verband houdt – met als doelgroep minderjarigen, 
jongvolwassenen en gezinnen. In het bijzonder zal de welzijnsvereniging zich richten 
naar hen die in een problematische opvoedingssituatie verkeren”.
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 Op vandaag is de VOT een erkende organisatie binnen de Vlaamse Bijzondere 
Jeugdzorg.

De voorgelegde statutenwijziging is bedoeld om de OCMW-vereniging om te vormen tot 
"welzijnsvereniging" overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 
22 december 2017, Deel 3, Titel 4, de hoofdstukken 1 en 2.

Tevens wordt de vereniging verlengd met 30 jaar vanaf de goedkeuring van de 
statutenwijziging. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden aan de deelgenoten om 
vervroegd uit te stappen, telkens in het tweede jaar volgend op de lokale verkiezingen en 
dit ten vroegste in 2026.

Argumentatie
Bespreking van het ontwerp van statutenwijziging:

Het ontwerp werd reeds afgetoetst bij het Agentschap Binnenlands Bestuur dat advies 
geeft aan de Vlaamse Regering die deze statutenwijziging dient goed te keuren.
Tevens werd een eerste ontwerp van statuten aangepast aan de opmerkingen van de 
deelgenoten. 

Het ontwerp werd voor advies voorgelegd aan het CBS op 23 april 2018. 
Het nu voorliggend ontwerp komt tegemoet aan twee belangrijke opmerkingen vanuit 
Kortrijk:
 
- de vermelding van de financiële inbreng van de verschillende deelgenoten: deze 
worden opgesomd in Art.8.  Voor het OCMW Kortrijk gaat het om een inbreng van 
€406.060,20 of 16.380 aandelen (= 30% van de totaliteit).

- de mogelijkheid te voorzien dat deelgenoten tussentijds uit de vereniging kunnen 
stappen en zich dus op vandaag niet voor de periode van 30 jaar dienen te verbinden. De 
mogelijkheid tot uitstap is opgenomen in Art.10 §3:  tussentijdse uittreding uit de 
vereniging kan ten vroegste vanaf 2026 en dit verder telkens in het tweede jaar dat volgt 
op de lokale verkiezingen.  

 

De belangrijkste elementen van de statutenwijziging zijn:

 De benaming blijft ongewijzigd: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen

 Omvorming tot een Welzijnsvereniging cfr. het decreet over het lokaal bestuur (DLB)

 Het doel blijft ongewijzigd:   “het oprichten en beheren van initiatieven – op vlak van 
huisvesting, hulpverlening, begeleiding, vorming en alles wat ermee verband houdt – met als 
doelgroep minderjarigen, jongvolwassenen en gezinnen. In het bijzonder zal de 
welzijnsvereniging zich richten naar hen die in een problematische opvoedingssituatie 
verkeren.”

 Vermelding van de inbreng van de deelgenoten

 De welzijnsvereniging wordt verlengd voor de duur van 30 jaar (= maximale termijn) vanaf de 
statutenwijziging
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 De deelgenoten kunnen uit de welzijnsvereniging treden telkens in het tweede jaar dat volgt 
op de gemeenteraadsverkiezingen en ten vroegste vanaf 2026.

 De  jaarlijkse werkingsbijdrage van de deelgenoten OCMW’s wordt opgenomen in de statuten 
(€ 0,21 per inwoner met indexering). De bijdrage blijft ten opzichte van de huidige 
werkingsbijdrage ongewijzigd.

 Elke deelgenoot heeft 5 afgevaardigden in de algemene vergadering. 
De huidige samenstelling van de algemene vergadering bestaat alle OCMW-raadsleden van 
OCMW Ieper, Kortrijk, Waregem, Wervik en 3 raadsleden van OCMW Poperinge. 
De leden van de raad van bestuur maken, naast de aangeduide leden van de algemene 
vergadering, ook deel uit van de algemene vergadering.

 De algemeen directeur of de adjunct-algemeen directeur of een door hem aangestelde 
vervanger kan met raadgevende stem de algemene vergadering bijwonen (idem voor de raad 
van bestuur).

 De samenstelling van de raad van bestuur blijft ongewijzigd: 
“De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelgenoten. Elk stichtend lid is 
in de raad van bestuur vertegenwoordigd door twee afgevaardigden. De OCMW’s waarvan het 
bevolkingscijfer meer dan vijftienduizend inwoners bedraagt hebben recht op drie 
afgevaardigden, terwijl de OCMW’s met meer dan vijftigduizend inwoners door vier 
afgevaardigden zullen vertegenwoordigd zijn. Bovendien zullen de OCMW’s die een kapitaal 
onderschrijven van minstens € 500.000 recht hebben op een bijkomende afgevaardigde in de 
raad van bestuur van de welzijnsvereniging”.  

 De OCMW-raad kan indien gewenst plaatsvervangers aanduiden voor de raad van bestuur

 De raad van bestuur kiest zijn voorzitter uit de leden van de raad van bestuur. 
Dit blijft ongewijzigd tov. de huidige werking.

 De stemgerechtigde leden van de raad van bestuur ontvangen per bijgewoonde vergadering 
een presentiegeld (met uitzondering van burgemeester, schepen of voorzitter van een 
bijzonder comité voor de sociale dienst die lid van de raad van bestuur). 
Dit blijft ongewijzigd tov. de huidige werking.

 Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur, de secretaris en de 
directie van de welzijnsvereniging. 
Nieuw is dat nu opgenomen is dat er een  ondervoorzitter kan aangeduid worden die dan ook 
deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.

 De personeelsleden van de welzijnsverenging zijn onderworpen aan dezelfde 
rechtspositieregeling cfr. het OCMW dat de gemeente bedient waar de zetel van de 
welzijnsvereniging gevestigd is. 
Afwijkingen worden vastgesteld door het bevoegde orgaan van de welzijnsvereniging. 
Dit blijft ongewijzigd tov. de huidige werking.

 De beleids- en beheerscyclus (BBC) is van toepassing op de welzijnsverenging. 
Dit blijft ongewijzigd tov. de huidige werking.

 De algemene vergadering van de welzijnsvereniging is bevoegd voor de goedkeuring van het 
meerjarenplan en aanpassingen van het meerjarenplan.  
Dit is een nieuw element tov. de huidige situatie (ipv. de respectievelijke gemeenteraden van 
de deelgenoten).
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 De welzijnsvereniging bezorgt na de algemene vergadering en raad van bestuur een lijst van 
besluiten aan de deelgenoten. 
Dit is een nieuw element tov. de huidige situatie.

 Aan alle deelgenoten worden de agenda’s en goedgekeurde notulen bezorgd van de 
algemene vergadering, raad van bestuur en het dagelijks bestuur.

 De statuten vervangen alle voorgaande statuten en treden in werking overeenkomstig de data 
van inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur en bijhorende 
uitvoeringsbesluiten.

 
TUSSENKOMSTEN TER ZITTING

Raadslid Michel De Wandel vraagt of het nog verantwoord is dat OCMW Kortrijk lid blijft van deze 
vereniging gelet op het beperkt aantal begeleide jongeren dat van Kortrijk afkomstig is. Voorzitter 
Philippe De Coene antwoordt dat deze vraag werd meegenomen in het dossier. Als uittredend bestuur 
wilden we dergelijke strategische beslissing niet nemen maar we hebben laten voorzien in de nieuwe 
statuten dat de uittredingsclausule is vergemakkelijkt.  Zo is de periode van lidmaatschap niet langer 
dan ze vandaag geacht was te lopen. De realiteit leert ons inderdaad dat wij nu minder 
maatschappelijk belang hebben omdat er in Kortrijk verschillende initiatieven zijn bijgekomen. Maar 
een van de redenen waarom men de verlening vroeg was de subsidiering van een bouwproject. We 
wilden dit ook niet hypothekeren voor hen.

Raadslid Nic Cattebeke merkt op dat er een tekort is aan jeugdopvang in Zuid-West-Vlaanderen maar 
dat het de rechters zijn die beslissen over de plaats van opvang. De Kortrijkse rechtbank verwijst 
minder door naar Ieper. Voorzitter Philippe De Coene heeft dit nog niet bevestigd gezien met concrete 
cijfers maar vindt dat het een taak van de VOT kan zijn om een signaal te geven aan de juiste 
gerechtelijke instanties.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Besluit
Punt 1
De Raad beslist tot het stopzetten van de OCMW-vereniging genaamd “vereniging Ons 
Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen” overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk 1 van het 
OCMW-decreet samen met de OCMW’s van de gemeenten Ieper, Waregem, Wervik 
en Poperinge.

Punt 2
De Raad beslist tot de goedkeuring van de voorgelegde ontwerpstatuten;

Punt 3
De Raad beslist tot het verlengen van de vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-
Vlaanderen als welzijnsvereniging voor de maximale duur van 30 jaar met als doel het 
oprichten en beheren van initiatieven – op vlak van huisvesting, hulpverlening, 
begeleiding, vorming en alles wat ermee verband houdt – met als doelgroep 
minderjarigen, jongvolwassenen en gezinnen. In het bijzonder zal de welzijnsvereniging 
zich richten naar hen die in een problematische opvoedingssituatie verkeren.”

Punt 4
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De Raad beslist tot het vragen van de goedkeuring aan de gemeenteraad van de 
ontwerpstatuten. 

Bijlagen
 VOT_STATUTEN ter goedkeuring deelgenoten.pdf
 VOT_Voorstelling en haar relatie met het OCMW Kortrijk.pdf

2 - 2018_OR_00010 - Kortrijkse ArmoedeGrens (KAG) - Invoeren van Kortrijkse ArmoedeGrens als aanvullende steun

2 2018_OR_00010 Kortrijkse ArmoedeGrens (KAG) - Invoeren 
van Kortrijkse ArmoedeGrens als 
aanvullende steun
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; de heer Johan Coulembier; mevrouw Katrien Deleu; mevrouw Lieve Vansevenant; de heer 
Michel De Wandel; de heer Nic Cattebeke; mevrouw Stephanie Van Hauwaert; de heer Frederik  
Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Verontschuldigd:
mevrouw Hilde Overbergh; de heer Yann Mertens

Beschrijving
Aanleiding en context
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn nam in zitting van 19/09/2013 volgende beslissing:

 Principiële beslissing tot invoering van een rechtvaardiger en meer kindvriendelijk 
steunbarema gebaseerd op de budgetstandaard vanaf 01.01.2014.

 Overgangsregeling (uitdoofscenario) voor de cliënten die nu het steunbarema genieten en die 
op basis van de nieuwe berekening aan steun zouden verliezen.

 Uitbreiden van de tewerkstelling art. 60 en de toekenning van het steunbarema, te financieren 
door de afschaffing van de supplementaire week steun in januari en van de jaarlijkse 
schooltoelage vanaf 1 januari 2014.

De online applicatie REMI wordt sinds 2014 heel systematisch aangewend als begeleidingstool in 
de budget- en schuldhulpverlening; voor de toekenning van aanvullende steun wordt de 
berekeningstool heel selectief toegepast. Het activeringsprincipe primeert: “cliënten worden in eerste 
instantie begeleid in het uitputten van hun rechten en het verwerven van een inkomen op basis van 
eigen inspanningen. Zeker ons centrum zet zeer sterk in op activering en kent maandelijkse 
aanvullende steun heel selectief toe (enkel wanneer activering geen optie is in gezin). We zouden 
pleiten om deze visie aan te houden en blijvend en nog intensiever in te zetten op doorstroom 
tewerkstelling” 

In 2017 genoten 73 cliënten REMI. In 75 % van de situaties werd deze steun toegekend aanvullend 
op een ander inkomen dan het leefloon. (bijv bij zware schuldenproblematiek)

In onze strijd tegen armoede en specifiek kinderarmoede kunnen we de huidige zeer selectieve en 
individuele toekenning van aanvullende steun niet langer verdedigen.
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Daarnaast kennen we met de hervorming rond TWE (Tijdelijke WerkErvaring) (vroeger art.60) 
sterkere focus op doorstroom naar het NEC (Normaal economisch circuit) wat maakt dat we in onze 
trajecten meer inzetten op opleiding- voorbereiding op werk ifv het realiseren van doorstroom. 
Aanvullende steun kan daarbij een stimulator- mee hefboom zijn.

 Voldoende inkomen (uit arbeid, sociale zekerheid, bijstand) kan worden verantwoord vanuit 
verschillende discoursen:

 Indien mensen lange tijd moeten rondkomen met een te laag inkomen zijn ze gedwongen om 
ofwel via maatschappelijk ongeoorloofde praktijken hun inkomen te verhogen, ofwel om 
zichzelf en hun kinderen uit te sluiten van de maatschappij, ofwel overlevingsschulden te 
maken. Geen van de drie oplossingen zijn maatschappelijk te verdedigen en kosten de 
samenleving geld (politie, te weinig SZ inkomsten en belastingen, schuldbemiddeling.)

 Mensen die lange tijd met een te laag inkomen moeten rondkomen vertonen, net zoals 
mensen die een chronisch gebrek hebben aan tijd, schaarste. Schaarste zorgt ervoor dat we -
noodgedwongen- het lange termijnperspectief uit het oog verlezen. Hierdoor werkt ons brein 
minder goed en nemen we onverstandige beslissingen (cf. schaarste). Vanuit dit 
wetenschappelijk denkkader leidt armoede alleen maar tot meer armoede en zal een te laag 
inkomen (sociale) activering vaak verhinderen (eerder dan bevorderen zoals vandaag vaak 
wordt aangenomen).

 

Argumentatie
Een meer veralgemeende toepassing vereist:

 een armoedegrens die rekening houdt met de werkloosheidsval en voldoende onder de 
minimum inkomens blijft;

 een berekeningssysteem dat gemakkelijk(er) hanteerbaar is.
 Een behoud van de doorgedreven inzet op activering en zelfs maatregelen die toelaten om 

deze aanvullende steun weer in te trekken indien er niet voldoende inspanningen geleverd 
worden op vlak van activering..

 Het OCMW van Gent voerde nieuwe vorm van aanvullende financiële hulp in in de loop van 2016 na 
enkele jaren onderzoek en analyses.  Daarbij zorgden ze voor de link met REMI (gezien 
wetenschappelijk onderbouw) maar met een spanning- verschil tav  de minimuminkomens en 
brachten ze de bovenlokale voordelen mee in rekening voor de berekening van steun. Zij maakten in 
samenwerking met CEBUD en hun softwarebureau Cevi een berekeningstool  op basis van de 
referentiebudgetten, maar gemodificeerd.

Zo voert het OCMW een kritische grens voor de toekenning van aanvullende steun in die berekend is 
op basis van het minimumloon.

De module geeft de maatschappelijk werker vanuit de ingave van de gezinssituatie, de situatie op vlak 
van huisvesting, mee hoeveel het gezinsinkomen beneden het referentiebudget volgens REMI ligt, 
maar de module zal de aanvullende steun aftoppen tot een grens die bepaald % van het 
minimumloon bedraagt, voor alleenstaande is spanning groter dan gezinnen gezien de aandacht voor 
kinderarmoede (zie voorstel verder). De berekeningsmodule werd gekoppeld aan het 
softwareprogramma van de sociale dienst zodat maatschappelijk werkers de gegevens over de 
gezinssituatie, inkomsten, uitgaven slechts één keer moeten ingeven voor de verdere opvolging van 
hun dossier.
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 De belangrijkste voorwaarden om naar een meer veralgemeende toekenning van aanvullende steun 
over te gaan, zijn door deze belangrijke wijzigingen vervuld. Het systeem kan aangepast worden op 
maat van ons centrum. 

 Het OCMW van Roeselare heeft ondertussen (eind 2017) ook al beslist om de aanpak van Gent in een 
aangepaste vorm over te nemen.

 

Doelgroep

We kennen de aanvullende steun in eerste instantie toe aan de gerechtigden op leefloon en steun 
equivalent leefloon, maar maken geen voorbehoud voor mensen die een ander inkomen 
hebben en volgens de berekening in aanmerking komen.

We gaan ervan uit dat de populatie gerechtigden op leefloon en steun equivalent leefloon van het 
OCMW Gent niet significant verschilt van ons cliëntenbestand en nemen aan dat, net zoals in Gent, 
ongeveer 1/5de van de gerechtigden op leefloon en steun equivalent leefloon in aanmerking zal 
komen.

De aanvullende steun  kan binnen het GPMI ingezet worden als versterkende maatregel omdat 
tegelijk ingezet wordt op zowel de randvoorwaarden rond activering zoals bv. Zoektocht naar 
 betaalbare kinderopvang, haalbare mobiliteit alsook op activerende trajecten of opleidingstrajecten 
op maat waarbij een haalbare en duurzame tewerkstelling beoogd wordt, rekening houdend met de 
gezinscontext.

De extra budgettaire ruimte die er dankzij de verhoging van de uitkering is, kan de nodige rust en 
stabiliteit creëren om verdere stappen te zetten die op lange termijn structureel de situatie van het 
gezin kunnen verbeteren.

Bij problemen in het volgen van trajecten, afspraken, is de aanvullende steun ook het eerste die weer 
kan ingetrokken worden.

 Ingangsdatum voor de cliënt

We stellen voor de aanvullende steun pas na 3 maanden toe te kennen, nadat de sociale situatie 
volledig in kaart is gebracht en het duidelijk is dat er geen onmiddellijke uitstroommogelijkheden zijn 
(bijv voorschot op andere uitkeringen ed). In behartenswaardige situaties kan van deze “wachttijd” 
afgeweken worden, steeds na akkoord BCSD.

 Activering

 De aanvullende steun is geen onvoorwaardelijke toelage. Integendeel, het is een activeringstool 
om kansen en stimulansen te bieden. Er moet een positief activeringstraject worden doorlopen, 
tenzij er gezondheids- of billijkheidsredenen worden weerhouden. Schorsingen in het recht op 
werkloosheidsuitkering, niet naleven van afspraken met de maatschappelijk werkers en 
trajectbegeleiders, irregulier werk, …, zijn aanwijzingen om geen aanvullende steun toe te kennen of 
de toegekende aanvullende steun in te trekken. Intrekken van de aanvullende steun kan een eerste 
prikkel zijn om een zwaardere sanctie bij een slecht activeringstraject te voorkomen

 Verblijfssituatie
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 Er moeten een duurzame verblijf- en woonsituatie worden bewezen. Mensen met tijdelijk 
verblijf en daklozen komen niet in aanmerking. Evenmin mensen zonder legale verblijfssituatie, met 
uitzondering voor kinderen ten laste waarvan de verblijfssituatie nog niet geregulariseerd is.

Voorwaarden tot toekenning

 rechten op andere uitkeringen zijn uitgeput
 transparantie over alle inkomsten van alle gezinsleden. (ook rond eigendom, kapitaal)
 Inzet op daling van uitgaven: bijv inschrijven voor een sociale woning wanneer dit bij de 

toekenning van de aanvullende steun werd gevraagd, bijv overschakelen naar gunstiger 
energie- of telecomcontracten etc

 Komen niet in aanmerking: 
o Schorsingen in het recht op werkloosheidsuitkeringen.
o Schorsingen in het recht op ziekte- of invaliditeitsuitkeringen.
o Personen onder elektronisch toezicht.
o studenten
o . 

 Welk percentage van het minimumloon garanderen (kritische grens)?

De aanvullende steun wordt afgetopt zodat het inkomen in totaal nooit het minimumloon overstijgt. 
Op de vraag hoe groot de kloof moet zijn tussen een inkomen uit werken en een vervangingsinkomen, 
is er geen eenduidig antwoord. Volgens de OCMW’s van Gent en Roeselare stellen de meeste 
onderzoeken een spanningsveld voor tussen 15 en 25 %. 

 In Kortrijk stellen we onderstaande voor. Via het participatiefonds (wettelijk en federaal bepaald) 
blijven we aanvullend inzetten op tussenkomsten voor kinderen tav cultuur, sport.

 

 Alleenstaanden Koppels en gezinnen met 
uitsluitend meerderjarige 
kinderen

Gezinnen met minderjarige 
kinderen of uitsluiten 1 
meerderjarig studerend kind 
ten laste

Gent 35 % 25 % 7 %
Roeselare 35 % 25 % 15 %
Kortrijk 35 % 25 % 15 %

 Hoe de inkomsten in rekening brengen?

In principe worden alle inkomsten in rekening gebracht. Wij zullen naar analogie met het OCMW van 
Gent werken:

 omwille van de eenvoud van berekening;
 om de aanvullende steun niet te sterk te laten fluctueren door wisselende, onregelmatige, 

jaarlijkse inkomsten. Mensen rekenen voor hun besteding in eerste instantie op hun vaste 
inkomsten

 omdat bij de vaststelling van de minimumlonen voor de berekening van de kritische grens ook 
geen rekening wordt gehouden met eenmalige toelagen zoals het vakantiegeld en de 
eindejaarspremie.

Federale, regionale en lokale voordelen moeten in de oefening betrokken worden. We opteren om het 
voorbeeld van Gent te volgen. Het is correct en eenvoudig.
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 Forfait voordelen OCMW Gent:

 korting op een abonnement De Lijn (uitgezonderd voor minderjarigen);
 vrijstelling van provinciebelasting;
 verminderde bijdrage in de zorgverzekering;
 sociale maximumprijzen gas en elektriciteit;
 sociaal tarief op de drinkwaterfactuur.

 Wat met de uitgaven? 

 Alle uitgaven in rekening brengen zou onbegonnen werk zijn en de cliënt niet stimuleren tot een 
rationeel verbruik.

 Worden wel als reële uitgaven ingebracht:

 de huur, omwille van het grote verschil tussen een sociale en een private huur. Zowel het 
OCMW van Gent als Roeselare toppen de private huur af tot een bepaald maximum 
(respectievelijk referentie gebaseerd op gegevens van de stad en referentie in REMI). 
Roeselare hanteert de naakte huur, Gent de huur en algemene kosten (algemene kosten ≠ 
voorschotten nutsvoorzieningen).

 het verschuldigd onderhoudsgeld.
 de kosten voor kinderopvang.

 We zouden een gefaseerde invoering voorstellen. Onmiddellijke toepassing op alle nieuwe dossiers 
zodra de software operationeel is - streefdatum 01/10/2018. Toepassing bij de eerste herziening voor 
de lopende dossiers. Voor de huidige dossiers REMI stellen we een uitdoofscenario voor.

 Kostprijs Kortrijkse ArmoedeGrens

 

Om een simulatie te kunnen maken, houden we rekening met een aantal assumpties.

Raming uitgaven:

Rekening houdende dat we op 31/12/2017 851 dossiers Leefloon- equivalent leefloon op dagbasis 
hebben en dat een 20% in aanmerking zou komen voor KAG, rekenen we op een 170dossiers.

We verwachten een gemiddeld maandelijks bedrag in opleg op Leefloon van een 114euro (gemiddelde 
van gent en roeselare).

In budget betekent dit een toename van een kleine 205.000 euro.

We proberen die meerkost op te vangen via middelen Borsus, via hervorming binnen de steun, via 
afwijkingen in budget in min of meer. 

 

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Financiële informatie
Visum verleend
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Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met 
empowerment als rode draad. | *

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan met invoering van de Kortrijkse ArmoedeGrens 

Bijlagen

3 - 2018_OR_00001 - Samenwerkingsverbanden Buurtgerichte Zorg - Samana boodschappenlijn - Goedkeuren

3 2018_OR_00001 Samenwerkingsverbanden Buurtgerichte 
Zorg - Samana boodschappenlijn - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; de heer Johan Coulembier; mevrouw Katrien Deleu; mevrouw Lieve Vansevenant; de heer 
Michel De Wandel; de heer Nic Cattebeke; mevrouw Stephanie Van Hauwaert; de heer Frederik  
Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Verontschuldigd:
mevrouw Hilde Overbergh; de heer Yann Mertens

Beschrijving
Aanleiding en context
Binnen het nieuw woonzorgdecreet wordt buurtgerichte zorg als toekomst model naar voor geschoven 
i.f.v. de uitbouw van actieve zorgzame buurten.We bundelen alle initiatieven in de buurt ter 
ondersteuning thuiswonenden met ondersteuningsnood en streven een duurzame samenwerking na 
met formele partners in de buurt.

Argumentatie
De recente vraag vanuit Samana om het initiatief toe te leiden naar de meest kwetsbaren in Kortrijk 
vraagt ons inziens een samenwerkingsovereenkomst i.k.v. buurtgerichte zorg. Verder willen we in de 
toekomst nieuwe initiatieven op dezelfde manier benaderen. Initiatieven waar we reeds langer rond 
samenwerken, willen we screenen op het label buurtgerichte zorg. Daar waar nog geen structurele 
samenwerking is, willen we dit ook formaliseren.

 

TUSSENKOMST TER ZITTING

Raadslid Nic Cattebeke verwijst naar de samenwerking met Colruyt en vraagt of de andere 
grootwarenhuizen ook kunnen meedoen. Na navraag bij de dossierbeheerder antwoordt voorzitter 
Philippe De Coene dat de samenwerking open staat voor alle geïnteresseerde partijen. 
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Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's | De stad regisseert een voldoende, 
betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.

Besluit
Punt 1
bestaande samenwerkingsverbanden aftoetsen aan label buurtzorg en daar waar nodig formeel 
smamenwerkingsverband opstellen

Punt 2
samenwerkingsverband samana boodschappenlijn goedkeuren

Punt 3
toekomstige aanvragen samenwerking onder label buurtzorg formaliseren

Bijlagen
 Samenwerkingsverbanden buurtgerichte zorg.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst Buurtgerichte zorg.pdf

4 - 2018_OR_00005 - Woonzorgsite St. Jozef - Aanpassing aanvraag omgevingsvergunning - Goedkeuren

4 2018_OR_00005 Woonzorgsite St. Jozef - Aanpassing 
aanvraag omgevingsvergunning - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; de heer Johan Coulembier; mevrouw Katrien Deleu; mevrouw Lieve Vansevenant; de heer 
Michel De Wandel; de heer Nic Cattebeke; mevrouw Stephanie Van Hauwaert; de heer Frederik  
Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Verontschuldigd:
mevrouw Hilde Overbergh; de heer Yann Mertens

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW heeft een ontvankelijk verklaard financieel-technisch plan, maar omwille van de 
onzekerheid over de VIPA-subsidiëring heeft het OCMW de uitvoering ervan getemporiseerd.  Pas 
sinds april 2017 is er duidelijkheid over de subsidiëring. Voor het behoud van de voorafgaande 
vergunning werd vóór 5 november 2017 een ontvankelijke aanvraag van stedenbouwkundige 
vergunning ingediend bij VIPA.
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Tijdens het openbaar onderzoek gekoppeld aan de procedure van de stedenbouwkundige vergunning 
werden meerdere vergaderingen met de buurtbewoners georganiseerd. In deze vergaderingen 
werden een aantal bezorgdheden geuit. Deze bezorgdheden werden door stedenbouw van de Stad 
Kortrijk bijgetreden.

-      Toegang via de Meiweg

-      Verdwijnen van waardevol groen aan de achterzijde van het huidig park

Tijdens deze periode werd ook verdere samenwerking met het PTI onderzocht, naast hun interesse 
om meer klaslokalen te kunnen inrichten.

Argumentatie
Na verder onderzoek heeft het PTI besloten dat het vleugel niet geschikt was voor het 
inrichten van klaslokalen en dat ze eerder geïnteresseerd waren om een nieuw gebouw op te 
richten op dat deel van het terrein (4.000 m²)

Er werd ook gezocht naar ander mogelijkheden voor samenwerking:

-      gezamenlijke toegangsweg en gedeelde brandweg

-      aanleg en ontwerp van het park

-      gezamenlijk warmteproductie in de vorm van een WKK

-      opvang en herbruik regenwater

-      gezamenlijke ondergrondse parking.

Door het ontwerpteam werd telkens naar een win-win situatie gezocht.

 

De toegangsweg tot de site werd verplaatst naar de lichten van de Condédreef. Dit is de enige locatie, 
die zowel voor stedenbouw als voor het Vlaams gewest aanvaardbaar is. Om het park vooraan zo 
groot mogelijk te houden werd de bovengrondse parking en de brandweg maximaal verschoven 
richting de terreinen van de school. De toegangsweg kan hierdoor gemeenschappelijk gebruikt 
worden.

In het verleden werd ook al samengewerkt met PTI voor het onderhoud van de tuin in ruil voor ruimte 
voor de dieren van de school. Deze samenwerking kan verder gezet worden en het PTI kan betrokken 
worden in het ontwerp van de parken.

De gezamenlijke WKK voor de productie van warmte en elektriciteit levert geen voordeel voor beide 
partijen omdat de warmte op beide plaatsen op het zelfde moment noodzakelijk is en het verbruik van 
elektriciteit beperkt blijft.

Het zou mogelijk zijn om onder de parking watertanks aan te leggen voor opslag van regenwater. 
Deze zouden gekoppeld kunnen worden aan de watertanks van het PTI om het kort aan regenwater 
te neutraliseren. De kostprijs voor een reservoir van 400.000 liter zou 100.000 euro bedragen. De 
kostenraming voor de aanleg werd aan de Provincie overgemaakt.
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Slechts de helft van het gebouw van de st Jozef is voorzien van een ondergrondse parking. Er werd 
een kostenraming opgemaakt om meer parkeerplaatsen te voorzien en de gecreëerde parkeerplaatsen 
ter beschikking te stellen voor het PTI.

Constructief is het mogelijk om 33 extra plaatsen te voorzien voor een kostprijs van 635.000 euro 
exclusief erelonen en btw, of 64 extra plaatsen voor 865.000 euro exclusief erelonen en btw.

Deze raming werd aan de provincie voorgelegd.

De Provincie heeft de gronden waar de huidige schoolgebouwen op staan in erfpacht en willen het 
terrein van 4000m² ook in erfpacht nemen.

De Provincie stelt voor een éénmalige bedrag van 500.000 euro te betalen voor het verkrijgen van 
een aantal parkeerplaatsen ondergronds en het gebruik van het terrein van 4.000 euro. 

Aanpassen toegangsweg

Door het verplaatsen van de toegangsweg van de Meiweg naar de Condédreef, blijft de 
verkeersafwikkeling quasi ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Alle verkeer zal via de 
verkeerlichten rechtstreeks op de gewestweg komen en de woonwijk niet bijkomend belasten. Ook 
kan deze nu gebruikt worden als gezamenlijke toegangsweg voor de woonzorgsite en de toekomstige 
ontwikkeling op het terrein van 4.000m².

Verschuiven van het gebouw

Het ontwerpteam heeft meerdere scenario’s overwogen om aan de bezwaren van Stedenbouw en de 
buurtbewoners tegemoet te komen met betrekking tot het waardevol groen, de aangrenzende tuinen 
en de hoogte van het gebouw.

Het scenario dat voor iedereen aanvaardbaar lijkt, is het verschuiven van het gebouw met 2 m 
richting grens PTI en 23 m naar voren.

De gevel van het gebouw blijft dezelfde en de beleving voor de bewoners blijft een groene omgeving 
vooraan en achteraan.

Het verschuiven heeft wel als gevolg dat 2 delen van de vleugels vroegtijdig gesloopt moeten worden. 
De bewoners van deze delen zullen op dat ogenblik naar Bellegem kunnen verhuizen.

Om de rest van het gebouw operationeel te houden, zijn een aantal aanpassingswerken noodzakelijk. 
Ook zal een palenwand nodig zijn omdat het nieuwe gebouw met de ondergrondse parking, heel dicht 
tegen het bestaande zal worden gebouwd.

Deze aanpassingen en extra werken worden geraamd op een extra kost van 350.000 euro.

 Behoud van het park

Door het gebouw 2 m richting naar grens van het PTI te schuiven wordt met een bomenrij een 
verbinding gerealiseerd tussen het park vooraan en achteraan. De waardevolle bomen kunnen 
maximaal behouden blijven en er blijft een veilig en omsloten park over voor de gebruikers van het 
woonzorgcentrum en het kinderopvang. 

Planning

-      OCMW-raad 05/07: Opdracht aan architecten om het ontwerp aan te passen voor indiening 
omgevingsvergunning.
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-      OCMW-raad 30/08: Goedkeuring definitieve plannen. Goedkeuring aanvraag 
omgevingsvergunning en vastleggen van wijze van gunning van het aanbestedingsdossier

-      September 2018 opstart uitvoeringsdossier, opmaak bestekken met geregelde terugkoppeling 
van de stand van het dossier

-      juli /augustus 2019 goedkeuring door de raad van het aanbestedingsdossier

-      augustus/september 2019 : start aanbestedingsprocedure

-      november /december 2019: gunning der werken

-      Voorjaar 2020 opstart van de bouwwerken

-     2022/2023 einde der werken en ingebruikname

 

TUSSENKOMST TER ZITTING

Raadslid Nic Cattebeke vraagt of de aanpassingen naar aanleiding van de gesprekken met de 
buurtbewoners de mogelijkheden om een deel van de grond te vermarkten niet hypothekeren. 
Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat de ontwikkelingsmogelijkheden niet veranderd zijn. Dit is 
inderdaad een deel van de financiering. De buurtbewoners zijn hiervan ook op de hoogte.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De raad gaat akkoord met de opmaak door het ontwerpteam van een nieuw vergunningsdossier met 
volgende aanpassingen

-      Toegangsweg via de lichten aan de Condédreef

-      Verschuiving van het gebouw

-      Behoud van parkzone achteraan
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Punt 2
De raad gaat akkoord om de samenwerking met het PTI te beperken tot de gezamenlijke 
toegangsweg en brandweg en de aanleg en onderhoud van de parken. 

5 - 2018_OR_00008 - Sociale Maribel - aanvraag bijkomende gesubsidieerde tewerkstellingsplaatsen

5 2018_OR_00008 Sociale Maribel - aanvraag bijkomende 
gesubsidieerde tewerkstellingsplaatsen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; de heer Johan Coulembier; mevrouw Katrien Deleu; mevrouw Lieve Vansevenant; de heer 
Michel De Wandel; de heer Nic Cattebeke; mevrouw Stephanie Van Hauwaert; de heer Frederik  
Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Verontschuldigd:
mevrouw Hilde Overbergh; de heer Yann Mertens

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de taks-shift werden de middelen waarover het Fonds Sociale Maribel van de 
Overheidssector kan beschikken verhoogd voor 2018. Het Fonds Sociale Maribel van de 
Overheidssector heeft beslist om deze middelen voor een deel te besteden aan bijkomende 
tewerkstelling. 

Argumentatie
De middelen uit de Sociale Maribel worden aangewend voor de realisatie van bijkomende 
tewerkstelling in de non-profit en voor het optrekken van het bedrag van de financiële tussenkomst 
per VTE. Bij het vrijkomen van nieuwe middelen beslist het Beheerscomité van de Sociale Maribel over 
de mogelijke besteding ervan.

1. Sociale Maribel 2018:

Voor 2018 besliste het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector om deze middelen deel te 
besteden aan bijkomende tewerkstelling. Daarnaast wordt het plafondbedrag voor de subsidiëring van 
bestaande en nieuwe arbeidsplaatsen met €600 verhoogd per VTE. Voor de algemene lokale sector 
worden de arbeidsplaatsen prioritair toegekend aan volgende diensten:

1. de sociale dienst (zowel administratieve functies als functies van maatschappelijk werker)

2. coördinatie van de maatschappelijke dienstverlening

3. thuiszorg, lokale dienstverlening, woonzorgcentra

Bij onvoldoende aanvragen kunnen ook bijkomende plaatsen voor andere diensten worden 
toegekend. 

Er zijn 669 VTE te verdelen.
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De termijn voor het aanvragen van bijkomende arbeidsplaatsen wordt vastgelegd op 13 juli 2018. De 
bijkomende tewerkstellingen worden met ingang van 1 september 2018 toegekend. De werkgever 
beschikt vanaf die datum over een termijn van drie maanden om de nieuwe aanwervingen te 
realiseren. De aanvraag moet het advies van de 3 representatieve vakorganisaties bevatten.

1. de jaarlijkse subsidie per VTE  bedraagt voor 2018:

 voor de statutairen:              € 35.665,96
 voor de contractuelen:         € 30.906,52

2. contingent op heden en subsidie 2017:
 
Momenteel beschikken we over een contingent van 36,29 VTE, die allen door contractuele 
tewerkstellingen zijn ingenomen.
 
Het volledige contingent is opgevuld in volgende niveau's:
 

Niveau VTE
A 0,66
B 34,63
C 1

 

de totale subsidie voor 2017 bedroeg € 1.123.619,00

3. verhouding loonkost-subsidiëring:

De verhouding loonkost/subsidie voor volgende categorieën medewerkers bedraagt op jaarbasis:

Niveau-medewerker anciënniteit loonkost subsidie Ten laste 
wg/jaar/VTE

A-niveau 0 j € 55.397,00 € 30.906,52 € 24.490,48
B-niveau 0 j € 44.484,00 € 30.906,52 € 13.577,48
C-niveau 0 j € 37.217,00 € 30.906,52 € 6.310,48
D-niveau 0 j € 34.891,00 € 30.906,52 € 3.984,48

 

 4. voorstel tot aanvraag:

We stellen voor om volgende functies aan te vragen:

 2 VTE maatschappelijk werkers sociale dienst - niveau B1-3
 2 VTE maatschappelijk werkers sociale dienst WZC - niveau B1-3
 2 VTE woonzorgverleners - niveau B1-3

5. motivatie voor de aanvraag:

 sociale dienst

In de sociale dienst merken we in de voorlopige cijfers van het 1ste kwartaal 2018 een toename in de 
intakes en het aantal dossiers leefloon/steun eq. leefloon tegenover het 1ste kwartaal van 2017. Ook 
in het aantal intakes en actieve dossiers werkpunt is er een stijging voor voornoemde kwartalen.
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 2017 2018 meer
intakes 341 368 27
dossiers leefloon/eq. leefloon 974 1081 107
intakes werkpunt 70 93 23
actieve dossiers werkpunt 420 517 97
 
Daarom stellen we voor om, in het kader van de sociale maribel, 2 VTE extra maatschappelijk werkers 
te vragen, om de toegenomen caseload en begeleidingen te kunnen opvangen. 
 

 wijkteams

In de thuiszorg, wijkteams en dienst thuiszorg, nemen het aantal aanvragen en dossiers toe. De druk 
voor de woonzorgverleners neemt toe: meer aantal aanvragen naar thuiszorgdiensten, ondersteuning 
bij het regelen van thuiszorg, uitputten van de rechten van de klanten, opnemen van zorgcoördinatie. 
Vooral in de binnenstad merken we een stijging van het aantal actieve dossiers.
 
 2017 2018 meer
actieve dossiers 527 546 19
 
Daarom stellen we voor om, in het kader van de sociale maribel, 2 VTE woonzorgverleners aan te 
vragen, om het team van de woonzorgverleners in de binnenstad te versterken.
 

 wonen met zorg

 
Vanaf zomer 2019 komt er een extra site, Bellegem. Dat omvat een WZC en 24 sociale woningen. Het 
gaat niet enkel over een verschuiving van woonzorgcentrum St.Jozef en Lichtendal naar Bellegem, 
maar ook over extra 24 woningen met bewoners om te begeleiden en om alle adm. zaken op te 
volgen. Een bijkomende site betekent ook extra verplaatsing en minder aanwezigheid van de 
maatschappelijk werkers op andere plaatsen.  

Daarom stellen we voor om, in het kader van de sociale maribel, 2 VTE maatschappelijk werkers aan 
te vragen, ter versterking van de huidige equipe en in functie van een gedekte aanwezigheid op elke 
site WZC.

6. de voorziene kostprijs bij toekenning gevraagde arbeidsplaatsen:
 
Indien alle aanvragen worden toegekend, komt de loonkost voor de werkgever op volgend bedrag:
 
Niveau-medewerker anciënniteit loonkost subsidie Ten laste 

wg/jaar/VTE
1 VTE B-niveau 0 j € 44.484,00 € 30.906,52 € 13.577,48
6 VTE B-niveau 0 j € 266.904,00 € 185.439,12 € 81.464,88

 
De aanvraag verbindt het OCMW niet tot aanstelling.
Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
KB van 1 juni 2016 tot wijziging van het KB van 18 juli 2002, houdende maatregelen met het oog op 
de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter uitvoering van de taks-shift.

 Mededeling 2018/6 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Sociale Maribel: bijkomende 
arbeidsplaatsen in 2018.

 Beslissing MAT 14.06.2018

Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Punt 1
De raad beslist volgende functies aan te vragen bij het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector 
voor 2018:

 2 VTE maatschappelijk werkers sociale dienst - niveau B1-3
 2 VTE woonzorgverleners - niveau B1-3
 2 VTE maatschappelijk werkers sociale dienst  WZC - niveau B1-3

Punt 2
De raad beslist advies te vragen aan de syndicale vertegenwoordiging

6 - 2018_OR_00006 - Externe mobiliteit - deskundige aankoop (B1-3) - Opstart selectieprocedure en aanleg wervingsreserve voor de functie van deskundige aankoop (B1-3) "Groep Kortrijk"

6 2018_OR_00006 Externe mobiliteit - deskundige aankoop 
(B1-3) - Opstart selectieprocedure en 
aanleg wervingsreserve voor de functie van 
deskundige aankoop (B1-3) "Groep 
Kortrijk"
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; de heer Johan Coulembier; mevrouw Katrien Deleu; mevrouw Lieve Vansevenant; de heer 
Michel De Wandel; de heer Nic Cattebeke; mevrouw Stephanie Van Hauwaert; de heer Frederik  
Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Verontschuldigd:
mevrouw Hilde Overbergh; de heer Yann Mertens

Beschrijving
Aanleiding en context
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In zitting van het CBS van 18 juni 2018 werd 1 voltijdse functie deskundige aankoop (B1-3) vacant 
verklaard. In het kader van een maximale samenwerking tussen de Stad, het OCMW en de AGB’s 
(Groep Kortrijk) wordt een gezamenlijke selectieprocedure opgestart voor de aanleg van een 
aanwervingsreserve voor de functie van deskundige aankoop waaruit de diverse partners van de 
“Groep Kortrijk” kunnen putten voor tijdelijke en bestendige noden gedurende de periode 
waarbinnen de wervingsreserve geldt.

De rechtspositieregeling voorziet in de mogelijkheid om als element van externe personeelsmobiliteit 
een gezamenlijke bevorderings- en aanwervingsprocedure te organiseren door het OCMW Kortrijk, 
Stad Kortrijk en haar AGB’s (AGB SOK en AGB PARKO).

Argumentatie
De rechtspositieregeling van beide besturen voorziet de mogelijkheid, in het kader van 
externe personeelsmobiliteit, tot het gezamenlijk organiseren van selectieprocedures en het 
aanleggen van een gemeenschappelijke wervingsreserve door de stad Kortrijk, het OCMW 
Kortrijk, AGB SOK en AGB PARKO, voor functies die in beide organisaties voorzien zijn.

De gezamenlijke organisatie gaat gepaard met een gezamenlijke externe oproep naar 
kandidaten, waarbij duidelijk is vermeld dat de ingediende kandidaturen gelden voor de beide 
besturen en dat de  wervingsreserve geldt voor aanstellingen in de Stad Kortrijk, OCMW 
Kortrijk, AGB SOK en AGB PARKO.

We stellen voor om de selectieprocedure voor de functie deskundige aankoop (B1-3) samen te 
organiseren met de Stad Kortrijk en haar AGB’s en een gezamenlijke wervingsreserve aan te 
leggen.

De organisatie van de selectieprocedure wordt tussen alle partners afgesproken en voorgelegd 
aan het college van burgemeester en schepenen, OCMW-raad, Raad van Bestuur SOK en 
Raad van Bestuur AGB Parko.

Juridische grond
 de rechtspositieregeling voor het personeel
 OCMW-decreet

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan met het organiseren van een gezamenlijke selectieprocedure met Stad Kortrijk en 
haar AGB’s (AGB SOK en AGB PARKO) voor de functie van deskundige aankoop (B1-3)

Punt 2
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een gezamenlijke wervingsreserve aan te leggen voor de functie van “deskundige aankoop” voor 2 
jaar, verlengbaar tot 5 jaar, waaruit zowel stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, AGB SOK en AGB Parko 
kunnen putten.

Punt 3
de selectieprocedure voor de functie deskundige aankoop als volgt vast te leggen:
 
1. de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

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

2. de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

 de naam van de betrekking
 de vermelding dat de kandidaten zowel bij Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, AGB SOK en AGB 

PARKO kunnen tewerkgesteld worden
 de vermelding dat de betrekking bij vacatures zowel contractueel en statutair (voor statutaire 

medewerkers die bevorderen) zal ingevuld worden
 een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
 de contactpersonen waar de kandidaten informatie kunnen krijgen
 de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later dan de 

datum van bekendmaking

3. voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die voldoen aan 
volgende voorwaarden:

 Interne en externe personeelsmobiliteit (cfr. rechtspositiebesluit, hoofdstuk 10 en 10 BIS): 
o min. 12 maand graadanciënniteit op B-niveau binnen de Stad, OCMW, AGB SOK of 

AGB Parko en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periodieke evaluatie

 bevorderingsprocedure (cfr. rechtspositiebesluit, hoofdstuk 9 en 10 BIS): 
o min. 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau binnen Stad, OCMW, AGB SOK en AGB 

Parko en een gunstig evaluatieresultaat voor de laatste periode evaluatie
o of min. 4 jaar graadanciënniteit op D4/D5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit binnen 

Stad, OCMW, AGB SOK of AGB Parko en een gunstig evaluatieresultaat voor de 
laatste periodieke evaluatie

  aanwervingsprocedure (cfr. rechtspositiebesluit, hoofdstuk 2):
o voldoen aan de diplomavereiste van bachelor
o ofwel zonder diploma. In dat geval kunnen de kandidaten alsnog toegelaten worden 

na het slagen in een niveautest

 4. de aard van de procedure is een gewoon examen, dat resulteert in de opsomming van de 
geslaagde en geschikte kandidaten met motivatie. Gedurende de looptijd van de  
wervingsreserve kiezen de aanstellende overheden van Stad, OCMW, AGB PARKO en AGB 
SOK uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van een vacature voor de functie van 
deskundige aankoop.    

5. de raad beslist tot het toekennen van een relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit 
een zelfstandige activiteit ten belope van max. 18 jaar (zowel geldelijke als schaalanciënniteit)
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6. de gezamenlijke selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:

 Rik Lambert– hoofd technische dienst vzw Zusters Augustinessen (intern)
 Sebastien Lefebvre - teamcoördinator aankoop Stad Kortrijk (intern)
 Mieke Pieters - ervaringsdeskundige - meer dan 15 jaar ervaring in het domein van 

duurzaamheid, MVO, strategsch en duurzaam aankopen, Facility Managemennt en Supply 
Chain Management (extern)

 Externe selectiedeskundige (via Poolstok, extern)
 Leen Hooghe – team HR – Secretaris van de jury (intern)

7. de selectietechnieken zijn:

 Deel 1: case – eliminerend – de miniscore is 60/100
 Deel 2: competentiegericht interview op basis van de criteria opgenomen in de 

functiebeschrijving. De kandidaat moet 50/100 halen om als geslaagd beschouwd te worden 
voor het interview en opgenomen te worden in de wervingsreserve.

11 - 2018_OR_00014 - OCMW Kortrijk. - Verkoop gronden tussen de Havenkaai en de Meersstraat.  Goedkeuring selectieverslag, gunningsverslag en proces-verbaal van toewijs. 

11 2018_OR_00014 OCMW Kortrijk. - Verkoop gronden tussen 
de Havenkaai en de Meersstraat.  
Goedkeuring selectieverslag, 
gunningsverslag en proces-verbaal van 
toewijs. 
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; de heer Johan Coulembier; mevrouw Katrien Deleu; mevrouw Lieve Vansevenant; de heer 
Michel De Wandel; de heer Nic Cattebeke; mevrouw Stephanie Van Hauwaert; de heer Frederik  
Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Verontschuldigd:
mevrouw Hilde Overbergh; de heer Yann Mertens

Beschrijving
Aanleiding en context
In de zitting van 23 november 2017 keurde de raad de verkoopsprocedure voor de gronden tussen de 
Havenkaai en de Meersstraat goed. De aangestelde notaris organiseerde de openbare verkoop in twee 
fasen.

In een eerste fase dienden de kandidaat-bieders een schriftelijk bod onder gesloten omslag te 
formuleren en uiterlijk tegen woensdag 27 juni 2018 om 11.00 uur in te dienen. 

Er werden 5 biedingen ontvangen. Op basis van de gunningsleidraad werd de ontvankelijkheid van de 
biedingen beoordeeld en werden de biedingen gerangschikt. Alle bieders hebben een ontvankelijk bod 
uitgebracht. De biedingen werden beoordeeld en gerangschikt op basis van de prijs en het 
onderwijsaanbod. Hiervan werd een selectieverslag opgemaakt. De eerste drie gerangschikte bieders 
werden uitgenodigd op de tweede fase. 
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De tweede fase was de openbare verkoop in het notariskantoor op donderdag 28 juni 2018 om 
16u30. Op de zitdag is de toewijs van de verkoop aan de hoogste biedende zijnde Artes Terra – 
Vanhaerents Development, gebeurd tegen de prijs van 11.050.000 EUR, exclusief de kosten, en dit op 
de wijze van de gunningsleidraad en verder uitgewerkt in het lastenkohier. Hiervan werd een proces-
verbaal opgemaakt door het notariskantoor Liesbet Degroote – Bruno Raes. Dit proces-verbaal is 
meteen ook de aankoopakte. 

De voorzitter en de algemeen directeur traden deze toewijs die als gunning geldt namens het OCMW 
bij en maakten hiervan een gunningsverslag op.

Argumentatie
Het selectieverslag, het gunningsverslag, het proces-verbaal van toewijs worden voorgelegd ter 
goedkeuring van de OCMW-raad.

TUSSENKOMST TER ZITTING

Voorzitter Philippe De Coene licht toe dat de gronden tussen de Havenkaai en de Meersstraat 
openbaar verkocht werden. Het hoogste bod overschreed de instelprijs van € 4.990.000 ruimschoots. 
De gronden werden finaal verkocht voor € 11.050.000. Dit betekent een verbetering van de 
autofinancieringsmarge van ongeveer € 300.000 per jaar voor de komende 30 jaar.

Raadslid Lieve Vansevenant vraagt of de bodemsaneringskosten voor de koper zijn. Voorzitter Philippe 
De Coene antwoordt bevestigend. De gronden wordt verkocht in de toestand waarin ze zich bevinden 
en de koper moet instaan voor de sanering.

Voorzitter Philippe De Coene stelt voor om meester Dirk Van Heuven aan te stellen om het OCMW bij 
te staan in dit dossier.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Besluit
Punt 1
keurt het selectieverslag, het gunningsverslag en het proces-verbaal van toewijs goed. 

Punt 2
stelt Publius advocaten uit Kortrijk, Beneluxpark 27B, aan om advies te verlenen en de belangen van 
het OCMW in dit dossier te behartigen.

Bijlagen
 Verkoop Havenkaai_Selectieverslag.pdf
 Verkoop Havenkaai_Gunningsverslag.pdf
 Verkoop Havenkaai_PV van toewijs.pdf



Selectieverslag op basis van gunningsleidraad – dossier verkoop gronden Havenkaai te Kortrijk – 

OCMW Kortrijk 

 

1. Inleiding 

Het OCMW Kortrijk is eigenaar van de gronden gelegen tussen de Havenkaai en de Meersstraat, 

inclusief de werkplaats van de voormalige Citroëngarage. Het OCMW Kortrijk wenst deze gronden bij 

openbare verkoop met recht van opbod te verkopen, na selectie van de gegadigde bieders, teneinde 

de ontwikkeling ervan door de uitverkoren koper mogelijk te maken. 

Via het notariskantoor Liesbet Degroote / Bruno Raes werd ruime bekendmaking gegeven aan de 

openbare verkoop.  

In een eerste fase dienden de kandidaat-bieders een schriftelijk bod onder gesloten omslag te 

formuleren op basis van een verplicht aan te wenden modelformulier ten kantore van de 

instrumenterende notarissen.  

Vervolgens wordt een openbare verkoop georganiseerd met maximum 3 bieders als er in totaal 

maximaal 10 rechtmatige en tijdige biedingen zijn gedaan.  

 

2. Ontvangen biedingen 

Hiernavolgende biedingen werden tijdig ontvangen, dit is op 27 juni 2018 uiterlijk om 11 uur: 

- Artes Terra - Vanhaerents Development 

- Grondjuweel - DSRT - Fivanco - Hoprom Invest 

- Divani 

- Verstraete Vastgoed - Stadsbader Promotions 

- ION Holding - Vives 

 

3. Ontvankelijkheidstoets 

 

 Artes Terra – 

Vanhaerents 

Development 

Grondjuweel - 

DSRT - Fivanco - 

Hoprom Invest 

Divani 

 

Verstraete 

Vastgoed - 

Stadsbader 

Promotions 

ION Holding - 

Vives 

 

Tijdige indiening onder 

gesloten omslag aan de 

hand van modelformulier 

X X X X X 

Financiële waarborgen 

(artikel 5.3. 

gunningsleidraad) 

- omzetverklaring 

- eigen vermogen 

- bankwaarborg 

X X X X X 

Formele eisen (artikel 6.1 

gunningsleidraad) 

X X X X X 
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- statuten   

- delegatie 

handtekeningsbevoegdheid 

- ID-kaart ondertekenaar 

- formulier uiteindelijke 

begunstigde (witwas) 

Verklaring op eer 

aangaande de 

uitsluitingsgronden voor 

elke bieder en voor elk lid 

van het biedende 

consortium (artikel 6.2 

gunningsleidraad) 

X X X X X 

Bod hoger dan 

4.990.000,00 euro 

X X X X X 

 

Alle bieders hebben een ontvankelijk bod uitgebracht.  

 

4. Selectie 

Waar er 5 biedingen zijn, kunnen maximaal 3 bieders worden geselecteerd. Teneinde de mededinging 

zo groot als mogelijk te houden en gelet op de beperkte prijsverschillen tussen de 2de en 3de 

gerangschikte bieder, wordt ervoor geopteerd 3 bieders te selecteren.  

 Artes Terra – 

Vanhaerents 

Development 

Grondjuweel - 

DSRT - Fivanco 

- Hoprom 

Invest 

Divani 

 

Verstraete 

Vastgoed - 

Stadsbader 

Promotions 

ION Holding - 

Vives 

 

Onderwijsaanbod (30 

punten) 

30 30 30 15 30 

Prijs (70 punten) 64 

(8.500.000,00 

euro) 

51 

(6.800.000,00 

euro) 

70 

(9.250.000,00 

euro) 

60,63 

(8.011.900,00 

euro) 

60,54 

(8.000.001,00 

euro) 

TOTAAL 94 81 100 75,63 90,54 

 2 4 1 5 3 

 

5. Opmerkingen  

Verstraete Vastgoed - Stadsbader Promotions heeft een door Howest ondertekend document 

voorgebracht waaruit blijkt dat de onderhandelingen niet tot nuttig resultaat hebben geleid. Zulks 

werd vervolgens bevestigd door Howest. Aldus kan geen rekening gehouden worden met de eenzijdige 

verklaring van deze bieder als zou er een intentieovereenkomst met Howest bereikt zijn. 

 

Namens het OCMW Kortrijk 

 

Nathalie Desmet        Philippe De Coene 

Algemeen directeur        Voorzitter 
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Gunningsverslag op basis van gunningsleidraad – dossier verkoop gronden Havenkaai te Kortrijk – 

OCMW Kortrijk 

 

1. Inleiding 

Het OCMW Kortrijk is eigenaar van de gronden gelegen tussen de Havenkaai en de Meersstraat, 

inclusief de werkplaats van de voormalige Citroëngarage. Het OCMW Kortrijk wenst deze gronden bij 

openbare verkoop met recht van opbod te verkopen, na selectie van de gegadigde bieders, teneinde 

de ontwikkeling ervan door de uitverkoren koper mogelijk te maken. 

Via het notariskantoor Liesbet Degroote / Bruno Raes werd ruime bekendmaking gegeven aan de 

openbare verkoop.  

In een eerste fase dienden de kandidaat-bieders een schriftelijk bod onder gesloten omslag te 

formuleren op basis van een verplicht aan te wenden modelformulier ten kantore van de 

instrumenterende notarissen.  

Hiernavolgende biedingen werden tijdig ontvangen, dit is op 27 juni 2018 uiterlijk om 11 uur: 

- Artes Terra - Vanhaerents Development 

- Grondjuweel - DSRT - Fivanco - Hoprom Invest 

- Divani 

- Verstraete Vastgoed - Stadsbader Promotions 

- ION Holding - Vives 

Waar er 5 ontvankelijke biedingen bleken zijn, konden maximaal 3 bieders worden geselecteerd. 

Teneinde de mededinging zo groot als mogelijk te houden en gelet op de beperkte prijsverschillen 

tussen de 2de en 3de gerangschikte bieder, werd ervoor geopteerd 3 bieders te selecteren, met name: 

- Artes Terra - Vanhaerents Development 

- Divani 

- Verstraete Vastgoed - Stadsbader Promotions 

Deze 3 bieders hebben allen het maximum aantal punten bekomen op het selectiecriterium 

onderwijsaanbod (30 punten), zodat de uiteindelijke gunning/toewijzing van de gronden gelegen 

tussen de Havenkaai en de Meersstraat, inclusief de werkplaats van de voormalige Citroëngarage 

gebeurt aan de hoogst biedende tijdens de in de gunningsleidraad voorziene openbare verkoop.  

Vervolgens werd de openbare verkoop georganiseerd met deze 3 bieders.  

2. Toewijs na openbare verkoop. 

Ter gelegenheid van de op 28 juli 2018 georganiseerde openbare verkoop is de toewijs van de verkoop 

aan de hoogst biedende, Artes Terra - Vanhaerents Development, gebeurd tegen een prijs van 

11.050.000 EUR, exclusief de kosten, en dit op de wijze van de gunningsleidraad en verder uitgewerkt 

in het lastenkohier.  Er werd op 29 juni 2018 een proces-verbaal van toewijs opgemaakt door het 

notariskantoor Liesbet Degroote – Bruno Raes.  
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Ondergetekenden treden deze toewijs die als gunning geldt bij en leggen het selectieverslag, het 

gunningsverslag en het PV van toewijs voor ter goedkeuring van de OCMW-Raad.  

 

Namens het OCMW Kortrijk op 28 juni 2018 

 

Nathalie Desmet        Philippe De Coene 

Algemeen directeur        Voorzitter 
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5 juli 2018 19:48 Yann Mertens betreedt de zitting
5 juli 2018 20:30 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van

De Algemeen Directeur, De Voorzitter,
(g) Nathalie Desmet (g) Philippe De Coene


