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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

30 augustus 2018 19:00 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
1 - 2018_OR_00027 - OCMW-vereniging W13. - Jaarrekening 2017 en statutenwijziging.

1 2018_OR_00027 OCMW-vereniging W13. - Jaarrekening 
2017 en statutenwijziging.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Beschrijving
Aanleiding en context
In de algemene vergadering van 29 juni 2018 werd de jaarrekening 2017 goedgekeurd.

In de algemene vergadering van 29 juni 2018 werd de statutenwijziging goedgekeurd.

Argumentatie
Zie in bijlage de jaarrekening 2017.  Voor een toelichting bij de jaarrekening verwijzen we naar 
pagina 27 van het document in bijlage.

Art. 12 van de statuten van W13 stelt dat de algemene vergadering van W13 bevoegd is voor de 
goedkeuring van de budgetten en de rekeningen.

Na goedkeuring door de raad van beheer dient de jaarrekening 2017 voorgelegd te worden aan de 
algemene vergadering van W13.

Art. 174 van het OCMW-decreet is van toepassing op de OCMW-vereniging W13.  Na de algemene 
vergadering dient de jaarrekening aldus voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de 
aangesloten OCMW’s. Zij hebben daarna wettelijk een termijn van vijftig dagen na overzending om 
opmerkingen ter kennis te brengen aan de provinciegouverneur.

De regelgeving stelt niet dat de jaarrekening moet voorgelegd worden aan de Raden voor 
Maatschappelijk Welzijn.  Er wordt echter voorgesteld om de jaarrekening ook ter kennis voor te 
leggen aan de Raden voor Maatschappelijk Welzijn. 

 

Zie in bijlage de statutenwijziging W13. De raad van beheer van W13 opteerde om in het kader 
van goed bestuur alles in gereedheid te brengen opdat W13 vanaf 1 januari 2019 in overeenstemming 
met het nieuwe Decreet over het lokaal bestuur zou kunnen werken. Deze wijziging houdt geen 
verzwaring in van de verplichting van de deelgenoten, noch een vermindering van hun rechten.
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Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Besluit
Stemresultaten
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de vereniging W13.

Punt 2
de gewijzigde statuten van de vereniging W13, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van 
W13 op 29 juni 2018 goed te keuren. 

Bijlagen
 W13 - jaarrekening 2017.pdf
 W13 - statutenwijziging.pdf

2 - 2018_OR_00030 - OCMW-vereniging Audio. - Goedkeuring toetreding nieuwe leden en aktename jaarrekening 2017.

2 2018_OR_00030 OCMW-vereniging Audio. - Goedkeuring 
toetreding nieuwe leden en aktename 
jaarrekening 2017.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Beschrijving
Aanleiding en context
De vereniging Audio verzoekt per e-mail van 22 juni 2018 een raadsbeslissing te nemen betreffende 
de goedkeuring van de toetreding van nieuwe leden en per e-mail van 9 augustus 2018 kennis te 
nemen van de jaarrekening 2017.

Argumentatie
De raad besliste in zitting van 15 oktober 2009 Audio op te richten.  
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder de 
vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en alle 
daaraan gerelateerde adviesverlening.

Op 14 juni 2018 heeft de algemene vergadering van Audio de toetreding van volgende nieuwe leden 
goedgekeurd:

 gemeente Merelbeke
 gemeente Zelzate
 hulpverleningszone Rivierenland
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 Hogeschool West-Vlaanderen

Artikel 224 tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de instemming van alle deelgenoten vereist 
is voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

Op 14 juni 2018 keurde de Algemene Vergadering Audio ook de jaarrekening 2017 goed.

Deze wordt ter kennisname voorgelegd aan de OCMW-raad. 

De jaarrekening wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad op 10 september 2018.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Besluit
Stemresultaten
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
goedkeuring te verlenen aan de toetreding van volgende leden tot de vereniging Audio:

 gemeente Merelbeke
 gemeente Zelzate
 hulpverleningszone Rivierenland
 Hogeschool West-Vlaanderen

Punt 2
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de vereniging Audio. 

Bijlagen
 Audio Jaarrekening 2017.pdf

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Els Deleu: Audio
IR 1 - Mondelinge vraag van raadslid Els Deleu: Audio

Goedgekeurd
Indiener(s):
Els Deleu
Toelichting:
Raadslid Els Deleu merkt op dat de vereniging verder groeit in aantal leden en dat het nut van het 
lidmaatschap wat vaag is voor haar. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat AudiO de organisatie 
is die voor ons audits doet. Algemeen directeur Nathalie Desmet vult aan dat we normaal jaarlijks 
minstens één audit afnemen. Voorzitter Philippe De Coene geeft het voorbeeld van de audits van de 
facilitaire diensten en de kinderopvang. Audio werkt voor veel lokale besturen. Wij hebben positieve 
ervaringen met hun diensten.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Johan Coulembier: Audio
IR 2 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Coulembier: Audio

Goedgekeurd
Indiener(s):
Johan Coulembier
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Toelichting:
Raadslid Johan Coulembier merkt op dat Howest nu ook lid wil worden. Algemeen directeur Nathalie 
Desmet antwoordt dat de vereniging gestart is vanuit verschillende OCMW’s en dat ondertussen ook 
steden en gemeenten zich hebben aangesloten en nu dus ook een onderwijspartner. Voorzitter 
Philippe De Coene zegt dat het wel om partners met een publiek karakter moet gaan.
3 - 2018_OR_00028 - Kwartaalrapportering - Rapportering na 2de kwartaal 2018.

3 2018_OR_00028 Kwartaalrapportering - Rapportering na 
2de kwartaal 2018.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

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

Argumentatie
In het kwartaalrapport worden zowel inhoudelijke, als financiële gegevens gebundeld met het oog op 
een transparante beleidsrapportering. 

Voor de kwartaalrapportering zelf 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 en nieuw sociaal beleid
o Bedrijfsvoering + algemeen
o Toelichting indicatoren.

 Bijlagen kwartaalmonitor 
o Personeel: VTE per beleidsitem
o Evolutie loonkost vzw en OCMW
o Sociale dienst: evolutie steun
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht

 Voortgangsrapportering acties in het strategisch meerjarenplan
 Opvolging exploitatiebudget
 Opvolging investeringsbudget

Juridische grond
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.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Besluit
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Stemresultaten
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Aktename door de Raad van de rapportering betreffende het 2de kwartaal 2018.

Bijlagen
 Kwartaalmonitor 2018 kw2.pdf

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Lien Claassen: 
Kwartaalrapportering.

IR 3 - Mondelinge vraag van raadslid Lien Claassen: Kwartaalrapportering.

Behandeld
Indiener(s):
Lien Claassen
Toelichting:
Raadslid Lien Claassen verwijst naar de cijfers van het klachtenmeldpunt en vraagt of het hier om 
interne klachten dus van personeelsleden, of externe klachten gaat. Stafmedewerker Michaël Desmet 
antwoordt dat het gaat om externe klachten. Bijvoorbeeld om klachten van bewoners van de 
woonzorgcentra of van buren van woningen van het OCMW.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Nic Cattebeke: 
Kwartaalrapportering.

IR 4 - Mondelinge vraag van raadslid Nic Cattebeke: Kwartaalrapportering.

Behandeld
Indiener(s):
Nic Cattebeke
Toelichting:
Raadslid Nic Cattebeke merkt op dat de maaltijden aan huis in vergelijking met vorig jaar met 15 % 
gestegen zijn en vraagt of er een bekendmakingsactie werd georganiseerd. Voorzitter Philippe De 
Coene antwoordt dat we stelselmatig de dienstverlening onder de aandacht brengen. Hij verwijst naar 
de tweede ronde die we hebben gerealiseerd met de tweede koelwagen. We zien dat de vraag verder 
toeneemt ondanks het aanbod van VORK.

Raadslid Nic Cattebeke vraagt of bekend is hoeveel maaltijden in VORK genuttigd worden aan sociaal 
tarief en aan normaal tarief. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat de cijfers van de eerste 
maanden er in staan (zie p.8). Ongeveer 30 % was aan sociaal tarief. We zullen dit percentage 
moeten bewaken. We krijgen veel vragen van groepen en die komen aan het normaal tarief. We 
merken dat we regelmatig publiciteit moeten voeren bij mensen in armoede en dat zij minder vaak op 
voorhand reserveren. Daarom houden wij een aantal plaatsen vrij voor mensen die niet gereserveerd 
hebben.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Frederik  Benoit: 
Kwartaalrapportering.

IR 5 - Mondelinge vraag van raadslid Frederik  Benoit: Kwartaalrapportering.

Behandeld
Indiener(s):
Frederik  Benoit
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Toelichting:
Raadslid Frederik Benoit verwijst naar pagina 8 waar staat dat 9 cursisten van VORK een externe 
stage doen. Hij vraagt of het hier gaat om stages in de reguliere horeca. Voorzitter Philippe De Coene 
antwoordt bevestigend. Het gaat om keukenmedewerkers die stages doen in restaurants.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Els Deleu: Kwartaalrapportering.
IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Els Deleu: Kwartaalrapportering.

Behandeld
Indiener(s):
Els Deleu
Toelichting:
Raadslid Els Deleu vraagt of het gaat om twee verschillende opleidingen. Voorzitter Philippe De Coene 
antwoordt dat zaalmedewerker en keukenmedewerker inderdaad twee verschillende opleidingen zijn.
4 - 2018_OR_00026 - Woonzorgsite Sint-Jozef. - Goedkeuring van het dossier voor de omgevingsaanvraag.

4 2018_OR_00026 Woonzorgsite Sint-Jozef. - Goedkeuring van 
het dossier voor de omgevingsaanvraag.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Beschrijving
Aanleiding en context
Om te verhinderen dat de voorafgaande erkenning van rechtwege zou vervallen op 5 november van 
2017 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tijdig ingediend. Deze vergunning werd 
niet verkregen omdat er stedebouwkundig enkele bezwaren werden geuit, namelijk de enige 
toegangsweg langs de Meiweg en het verdwijnen van bestaand waardevol groen. Ook vanuit de buurt 
werden bezwaren geuit over de inplanting van het nieuwe gebouw.

Vanaf 1 januari 2018 kan geen stedenbouwkundige vergunning meer worden aangevraagd. De 
omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning. Na overleg met alle partijen werd 
door de raad besloten op 5 juli 2018 een nieuw dossier te laten opmaken voor het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning.

Argumentatie
Voorafgaande erkenning

Het OCMW bekwam op 5 november 2014 van het Agentschap Zorg en Gezondheid een 
voorafgaande erkenning voor de realisatie van het woonzorgcentrum. De voorafgaande erkenning 
is 5 jaar geldig en kan maximaal met 3 jaar verlengd worden. Na die termijn moeten alle 
opnamemogelijkheden gerealiseerd zijn, zo niet vervalt de voorafgaande erkenning.

Na het bekomen van de omgevingsvergunning en het toekennen van de opdracht voor het bouwen 
van de nieuwe site kan de verlenging aangevraagd worden.

Indien de voorafgaande erkenning vervalt, kan het OCMW gedurende twee jaar geen voorafgaande 
verkenning meer aanvragen noch bekomen.

Aanpassen toegangsweg
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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.

 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. 

Dossier omgevingsvergunning

Alle bestaande gebouwen op de site worden gesloopt.

 1  Kant Meiweg: zorgwoningen

 Strook van 4000 m² bestemd voor zorgwoningen opgedeeld in twee blokken van 16 appartementen, 
met elk een footprint van 700 m². 

 De strook is begrensd door de Condédreef, de Meiweg en de afslag van de Meiweg die doodloopt.

 De twee blokken worden omgeven door groenpartijen die doorlopen in de groenzone vooraan het 
WZC.

 De huidige invulling is: wasserij, mortuarium (niet meer in gebruik), loods, fietsberging en 
personeelsparking.

2  Voor het WZC: Groenzone met bovengrondse parkeerplaatsen

De toegang tot de site wordt vanaf de verkeerslichten aan de condédreef gerealiseerd. De toegang en 
de parkeerzones worden zoveel mogelijk aan de kant van het PTI gelegd, zodat deze weg als 
gezamelijke toegang kan functioneren voor de zone aan de rechterkant, voor mogelijke latere 
ontwikkeling.
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Er worden een aantal bovengrondse parkeerplaatsen voorzien voor langparkeren, voor kortparkeren 
en voor busjes.

De groenzone is toegankelijk voor de bewoners, de kinderopvang en voor het publiek.  De huidige 
samenwerking met het PTI blijft bestaan en wordt eventueel uitgebreid met bijkomende 
groenonderhoudsopdrachten.

3  Kant PTI:

Op de zone van 4.000 m² kan een nieuw gebouw worden opgericht. 

 

Planning

 -      OCMW-raad 30/08: Goedkeuring aanvraag omgevingsvergunning 

 -      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 werken

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
Stemresultaten
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De raad gaat akkoord om een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor de bouw van een woonzorgcentrum aan de Condédreef, in 
vervanging van het huidige woonzorgcentrum Sint-Jozef gelegen op dezelfde site, met 
volgende functies:

¨  132 woonzorgkamers

¨  105 plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang

¨  Lokaal Dienstencentrum
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- Dagverzorgingscentrum van 15 plaatsen

- Groenzone achter het gebouw voor te behouden voor de bewoners en de gebruikers van het 
gebouw, de groenzone vooraan publiek toegankelijk te maken

Punt 2
De raad gaat akkoord om het dossier van de stedenbouwkundige vergunning, goedgekeurd op 28 
september 2017  in te trekken. 

Bijlagen

5 - 2018_OR_00002 - Aankoop wagens 2018. - Aankoop 5 CNG-wagens via raamcontract EANDIS (via Stad Kortrijk). - Gunning

5 2018_OR_00002 Aankoop wagens 2018. - Aankoop 5 CNG-
wagens via raamcontract EANDIS (via Stad 
Kortrijk). - Gunning
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Beschrijving
Aanleiding en context
Op de begroting 2018 is de aankoop van 8 nieuwe wagens voorzien. Waar mogelijk wordt er 
geopteerd voor wagens op aardgas (CNG motor).

De Stad Kortrijk heeft een overeenkomst met Eandis voor de aankoop van milieuvriendelijke wagens. 
Via deze aankoopcentrale werd aan Eandis een  offerte gevraagd voor de 5 wagens met CNG motor 
inclusief de gewenste opties. Voor de binneninrichting van de camionettes voor facility en ICT werd 
een offerte gevraagd bij ACX systems. Dit resulteert in volgend resultaat:

 1 Fiat Doblo ICT: €13.550,00 excl. BTW of €16.395,50 incl. BTW voor de wagen en €2.421,00 
excl. BTW of €2.929,41 incl. BTW voor de binneninrichting, als vervanging wagen Johan 
Vandendriessche (ICT) bouwjaar 2004 

 1 Fiat Doblo Facility: €13.637,00 excl. BTW of €16.500,77 incl. BTW voor de wagen en 
€2.596,00 excl. BTW of €3.141,16 incl. BTW voor de binneninrichting, voor uitsplitsing 
ploegen dienst Facility

 2 Fiat Doblo wijkteams Zonnewijzer: 2 x €13.232,00 = €26.464,00 excl. BTW of €32.021,44 
incl. BTW,  als vervanging van de berlingo's bouwjaar 2001 en 2004

 1 Fiat Ducato groendienst leerwerkplaats: €29.402,10 excl. BTW of €35.576,54 incl. BTW

 De aankoop van de 5 wagens samen bedraagt €88.070,10 excl; BTW of €106.564,82 inclusief BTW.

Omdat er momenteel geen enkele minibus op CNG op de markt is die voldoet aan de euro 6d norm 
zal voor de aankoop van 2 minibussen met benzinemotor (1 buurtbus voor de dienstencentra en een 
vervoerbusje voor de kinderopvang) een apart bestek opgemaakt worden.
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Ook voor de koelwagen, bestemd voor Vork, is een wagen met CNG motor niet haalbaar. Voor de 
aankoop van die wagen werd reeds een mandaat gegeven aan W13, die een bestek maakte voor de 
aankoop van hun 2 koelwagens.

Argumentatie
Op de begroting is de aankoop van deze wagens voorzien.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt).

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

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

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

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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.

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
Het krediet is opgenomen in het investeringsbudget, gespreid over verschillende 
investeringsprojecten, i.c. IP14/24 voor wagen ICT, IP14/25 voor facility, IP14/28 voor de 
leerwerkplaats (groen) en IP14/51 voor de wijkteams. Cf. meerjarenbudget blz. 57/58. 

De gegunde bedragen ligt onder de geraamde. 

 

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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De raad beslist volgende wagens aan te kopen:

 1 Fiat Doblo ICT: €13.550,00 excl. BTW of €16.395,50 incl. BTW voor de wagen en €2.421,00 
excl. BTW of €2.929,41 incl. BTW voor de binneninrichting.

 1 Fiat Doblo Facility: €13.637,00 excl. BTW of €16.500,77 incl. BTW voor de wagen en 
€2.596,00 excl. BTW of €3.141,16 incl. BTW voor de binneninrichting.

 2 Fiat Doblo wijkteams Zonnewijzer: 2 x €13.232,00 = €26.464,00 excl. BTW of €32.021,44 
incl. BTW

 1 Fiat Ducato groendienst leerwerkplaats: €29.402,10 excl. BTW of €35.576,54 incl. BTW

De aankoop van de 5 wagens samen bedraagt €88.070,10 excl; BTW of €106.564,82 inclusief BTW.

Bijlagen

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Nic Cattebeke: Aankoop wagens.
IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Nic Cattebeke: Aankoop wagens.

Behandeld
Indiener(s):
Nic Cattebeke
Toelichting:
Raadslid Nic Cattebeke vraagt of de vergelijking met de vorige aankoop van wagens werd gemaakt. 
Hij merkt op dat werken met een raamcontract niet automatisch de beste prijs oplevert. Algemeen 
directeur Nathalie Desmet antwoordt dat de diensten kritisch blijven omgaan met de raamcontracten.
6 - 2018_OR_00033 - 2018/1574 - Allemaal digitaal - opleidingen en workshops. - Voorwaarden en wijze van gunnen

6 2018_OR_00033 2018/1574 - Allemaal digitaal - opleidingen 
en workshops. - Voorwaarden en wijze van 
gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_CBS_01374 - 2014/778 - @llemaal digitaal - Gunning
 2015_CBS_00676 - Beleidsplan - @llemaal Digitaal - Beleidsplan Digitale Stad 2015-2018 - 

Goedkeuren
 2014_CBS_00817 - 2014/778 - @llemaal digitaal - opleidingen - Voorwaarden en wijze van gunnen

Aanleiding en context
In Plan Nieuw Kortrijk, engagement 10 (een stadsbestuur dat transparant en sober is) engageert de 
stad zich om alle Kortrijkzanen mee te nemen in de digitale wereld. De stad wil opnieuw opleidingen 
computer en internet aanbieden in alle hoeken van de stad. De lessen worden afgestemd op nieuwe 
behoeften en wensen: sociale media, veiligheid, privacy, consumenten op het net, nieuwe (stedelijke) 
applicaties. Er worden bijzondere inspanningen geleverd voor kansengroepen in samenwerking met 
het OCMW en de bibliotheek.
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Ook het armoedebestrijdingsplan Kortrijk formuleert de ambities van de stad onder de noemer 
"@llemaal digitaal": "stad en OCMW lanceren een programma met lessen computer en internet, met 
bijzondere aandacht voor mensen in armoede". De inzet van vrijwillige computerassistenten wordt 
uitgebreid naar bibliotheken, scholen, buurtcentra, ..."   

In het CBS van 22 oktober 2013 werd beslist om in het kader van @llemaal digitaal en het Europese 
project iAge een longitudinaal onderzoek naar de vormings- en opleidingsbehoeften digitale 
vaardigheden en mediawijsheid bij 4000 voormalige cursisten van "De wwwereld is van iedereen" uit 
te voeren. In het onderzoek werd extra aandacht besteed aan kwetsbare groepen. 
De resultaten uit het onderzoek werden gebruikt om een bestek uit te schrijven voor opleidingen en 
workshops (inhoud van opleidingen, selectie- en gunningscriteria, ...). Er werd gekozen voor een 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking om het geven van opleidingen en 
workshops te gunnen. Deze gunning loopt op 31/12/2018 ten einde.

Argumentatie
Om de opgedane ervaringen en realisaties  niet in het gedrang te brengen in afwachting van een 
nieuw beleidsplan 2020 - 2025 wordt voorgesteld om (externe) opleidingsverstrekker(s) aan te stellen 
voor het geven van opleidingen en workshops en dit via een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Deze opdracht bestaat uit 3 percelen:

 Perceel 1: computer-, internet-, tablet- en smartphoneopleidingen voor 
beginnende gebruikers of gebruikers met trager leertempo

In de voormalige dienstencentra van het OCMW gaan reeds meer dan 20 jaar computer- en 
tabletlessen specifiek voor senioren door, met als doel hen zo lang mogelijk op eigen benen te laten 
staan. Hiervoor zijn naast de fysieke gezondheid, ook de mentale gezondheid, sociale contacten en 
(digitale) zelfredzaamheid belangrijk. De stad zet(te) daarnaast via de projecten de "wwwereld is van 
iedereen" en "@llemaal digitaal" in op beginnende computer-, tablet- en smartphonegebruikers met 
drempelvrees en/of een traag leertempo. Voor kwetsbare groepen worden opleidingen op maat 
georganiseerd.

Ondertussen werden de dienstencentra van het OCMW omgevormd tot wijkcentra en bedienen ze een 
veel ruimer doelpubliek van jong tot oud. De Stad Kortrijk zal in samenwerking met het OCMW instaan 
voor de aanbesteding, gunning en realisatie van dit perceel.

Jaarlijks worden ongeveer 40 cursussen georganiseerd voor 400 à 500 deelnemers. De opleidingen 
vinden plaats in de wijkcentra, ontmoetingscentra of andere locaties van de stad en OCMW Kortrijk.

De deelnemers aan deze opleidingen betalen inschrijvingsgeld. De prijszetting is conform de richtlijnen 
van het ministerie van Onderwijs voor volwassenenonderwijs. De opleidingsverstrekker en stad en 
OCMW Kortrijk (wijkcentra) bepalen in onderling overleg wie de inschrijvingen en het innen van het 
inschrijvingsgeld voor zijn rekening neemt. Indien de stad hiervoor instaat, zal hiervoor een 
vergoeding van 5,00 euro/cursist worden aangerekend.

Dit perceel omvat een toegestane variante: het ter beschikking stellen van een eigen mobiele tablet- 
of smartphoneklas.

 Perceel 2:  vraaggestuurde opleidingen computer, internet, tablet en 
smartphone voor kwetsbare groepen

Inwoners uit kwetsbare groepen kunnen tegen een verlaagd tarief deelnemen aan de opleidingen in 
perceel 1. Uit onderzoek blijkt echter dat ze omwille van heel wat factoren niet participeren.  Daarom 
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wil de stad voor deze doelgroepen een aanbod op maat organiseren waarbij  leerstof, methodiek, 
volgorde van de sessies, locatie,  … vraaggestuurd worden aangepast.

De raming bedraagt € 24.000,00/jaar

 Perceel 3: workshops mediawijsheid en digitale geletterdheid

Mediawijsheid (in de ruimste betekenis) en digitale geletterdheid zijn een aandachtspunt voor alle 
inwoners, ongeacht leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, ... Met dit aanbod willen stad en OCMW 
Kortrijk efficiënt kunnen inspelen op vragen, noden, evoluties in de digitale dienstverlening.

De raming bedraagt € 10.000,00/jaar

De overeenkomst zal ingaan op 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 december 2019, maximum 
verlengbaar met 1 jaar. De totale raming bedraagt € 34.000,00/jaar.

De directie bedrijfsvoering stelt voor om als wijze van gunnen te kiezen voor de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Juridische grond
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 89, § 1, 2° (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 750.000,00 euro niet).

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.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Budgetsleutel: 2019/GBB-CBS/0909-02/6131006

Geraamde kosten per jaar:

Perceel 1: € 0,00

Perceel 2: € 24.000,00

Perceel 3: € 10.000, 00
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Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing
Een stadsbestuur dat transparant en sober is

Besluit
Stemresultaten
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het bestek met nr. 2018/1574 voor de opdracht “@llemaal digitaal - opleidingen en workshops”, 
opgesteld door de directie bedrijfsvoering goed te keuren

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking

Punt 3
de volgende organisaties uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:
- Howest – Industrial Design Center;
- Howest – Digital Arts and Entertainment;
- Vives – Maaklab;
- Vives Lego Education Innovation Studio;
- Mediaraven vzw;
- De Creatieve Stem vzw;
- Fablab Factory;
- Budalab;
- CVO Creo;
- CVO 3 Hofsteden;
- CVO Miras;
- Open School - Basiseducatie;
- Mentor vzw;
- Vormingplus

Bijlagen
 20181574_2018_06_21_Bestek - Model 3P.pdf

7 - 2018_OR_00029 - ICT - Upgrade telefooncentrale Kortrijk. Test Unified Communication. Overschakeling woonzorgcentra.

7 2018_OR_00029 ICT - Upgrade telefooncentrale Kortrijk. 
Test Unified Communication. 
Overschakeling woonzorgcentra.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Beschrijving



16/21 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Aanleiding en context
We nemen eind 2018 de voormalige Buda vleugel van AZ Groeninge in gebruik. Aansluitend nemen 
een aantal ondersteunende diensten van Stad en OCMW hun intrek in Budastraat 27.
Dit vergt een uitbreiding van onze bestaande Alcatel-telefonievoorzieningen.£
Tegelijkertijd stopt Televic met de ondersteuning van zijn AxioMobility-platform. Dit platform wordt tot 
op vandaag gebruikt in onze woonzorgcentra.
Dit noopte ons tot een grondige evaluatie van de voorbije periode en het uitstippelen van een 
toekomststrategie met een grotere bedrijfszekerheid.

Argumentatie
1 Upgrade

Vooraleer Stad en OCMW bijkomende toestellen of licenties in gebruik kan nemen op de huidige 
centrale infrastructuur, moet er centraal een upgrade gebeuren van de OmniVista-software. Kostprijs 
hiervan bedraagt € 15.661,635. Deze staat verder opnieuw opgenomen in de totale kostenraming.

2 Woonzorgcentra

De woonzorgcentra gebruiken nu een viertal jaar AxioMobility.
Dit product van Televic was gekoppeld aan onze telefooncentrale van Alcatel.

Axiomobility verstuurt afhankelijk van de aanwezige voorzieningen, gesprekken en verpleegoproepen 
via WiFi of 3G/4G naar smartphones. Aangezien we nog geen WiFi-voorziening hadden en er ons was 
verzekerd dat de oplossing evengoed over 3G werkte, verliep alle communicatie via het mobiele 
telefonienetwerk.
Televic stopt evenwel met dit product en heeft het huidige AxioMobility-platform (v 1.0) end-of-life 
gezet. Televic stopte ook z’n samenwerking met Telecom-IT die in dit verhaal hun technische partner 
was. Telecom-IT pakt immers uit met een concurrerend product dat over WiFi blijft werken, nl. Lynx. 
Hierdoor eindigt de ondersteuning op de smartphones die we vandaag in de instellingen gebruiken. 
Indien we gebruik willen maken van Axiomobility (v2.0 weliswaar), is een upgrade in 2018 dus 
aangewezen. Dit is net iets meer dan 3 jaar na ingebruikname van het platform in kwestie!

Televic stopt ook met voice over WiFi en komt met een nieuw, eigen ontwikkeld platform dat 
weliswaar opnieuw smartphones hanteert maar gesprekken over een eigen DECT-installatie en 
alarmering over WiFi stuurt.

Voor een upgrade naar het nieuwe Televic Axio Mobility 2.0 platform moeten we rekenen op € 
5.000,00 voor de hardware, € 1.210 voor de consult, € 55.000 voor de vervanging van 110 toestellen 
en € 5.000 voor het configureren van de toestellen.
Het gaat om toestellen met een stukprijs tussen € 500 en € 800.
Dat brengt het kostenplaatje op een voorzichtige € 67.000. Hier zitten vooralsnog geen DECT-
antennes inbegrepen.

Telecom-IT geeft aan dat zij AxioMobility v1.0 verder blijven ondersteunen, maar Telecom-IT blijft 
volop de kaart trekken van Voice over WiFi. Dit betekent sowieso ook de vervanging van de huidige 
toestellen en een bijkomende investering in de aanwezige WiFi-voorziening.

2.1 Wat met het bellen over WiFi?

We voorzagen onze instellingen ondertussen van WiFi. Dit o.m. voor het werken met het zorgdossier 
in de instellingen.
Televic en Telecom-IT verkochten hun oplossing waarbij ook de gesprekken over de WiFi worden 
gestuurd.



17/21 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Los van de scepsis die toch nog vrij algemeen regeert m.b.t. het bellen over WiFi, moeten we ons 
bewust zijn van volgende elementen als dit overwegen:

 We zullen meer WiFi-antennes of accespoints (AP’s) nodig hebben dan wanneer we de WiFi 
uitsluitend voor data zouden gebruiken. Bij data is een verlies van signaal tussen twee 
antennes minder een probleem. Bij voice is goede roaming (de switch van de ene naar de 
andere antenne) wel een absolute voorwaarde.

 De tekening voor de uitrol van WiFi in de woonzorgcentra vertrok van exclusief gebruik voor 
dataverkeer. Hierdoor plantten we de aansluitpunten rechtlijnig in in de gangen van de 
afdelingen, en niet geschrankt in de kamers. 
We voorzagen ook geen punten in traphallen en facilitaire ruimtes. Dit betekent bijkomende 
bekabelingwerken. We ramen die op minimaal € 5.000 per voorziening, of € 20.000 in 
totaliteit.

 We durven op basis van plaatsbezoeken bij andere voorzieningen in Antwerpen en contacten 
met Zorgbedrijf Roeselare uitgaan van een kwart meer antennes voor data dan er op vandaag 
actief zijn. Dat betekent een bijkomende eenmalige kost van € 22.046,16.

 Televic werkte nauw samen met Telecom-IT voor de uitrol van hun oplossing. Zij stellen hun 
klanten draadloze netwerken voor van de fabrikant Meru. Deze zouden het voordeel hebben 
dat ze een veel flexibelere roaming toelaten, nl. het switchen van de ene naar de andere 
antenne. Dit verhoogt evenwel nog verder onze afhankelijkheid van hoger vermelde spelers. 
Het betekent bovendien de invoering en het onderhoud van een ander type WiFi-technologie 
in de woonzorgcentra. Dit vergt bijkomende knowhow en expertise. De uitrol van een Meru-
netwerk heeft een kostenplaatje van minimaal € 224.595,72. Omdat er geen sitesurvey 
gebeurde, rekenen we hier veiligheidshalve ook een kwart extra AP’s bij. Belangrijk voor 
verder is het feit dat Telecom-IT en Televic niet meer samenwerken en dit dus ook een 
impact heeft op de huidige AxioMobility-oplossing.

 Bellen over WiFi met de huidige toestellen zal ook niet probleemloos gaan, omdat toestellen 
goed moeten kunnen roamen. Hierdoor kom je al snel uit bij hirange toestellen zoals de 
iPhone SE of bij echte VoIP-handsets die in dezelfde prijscategorie van € 500 vallen. Dat gaat 
over een 100-tal toestellen, dus goed voor € 50.000.

 WiFi zal geen gunstige invloed hebben op de autonomie van de toestellen. Aangezien zowel 
WiFi als 3G moeten aanliggen, zullen de batterijen even snel of nog sneller leeglopen.

 We noteren dat Zorgbedrijf Roeselare hun project met Voice over WiFi i.s.m. HP (eveneens de 
huidige WiFi-leverancier van Stad en OCMW) om diverse redenen heeft stopgezet.

2.2 Wat hadden we voorheen?

Vroeger hadden we in de woonzorgcentra ook klassieke DECT-telefonie.
We hadden toen ook opmerkingen over samenvallende alarmen of meldingen, maar dat was het zo 
wat.
Er waren nooit problemen met bereikbaarheid. Het is technologie die z’n deugdelijkheid al lang en nog 
steeds bewijst. Op vandaag heeft de helft van de medewerkers in de woonzorgcentra een smartphone 
bij zich waar hij of zij enkel mee belt. Dit gebeurt over het netwerk van Orange, en brengt ook een 
maandelijkse kost van gemiddeld € 600 met zich mee. Als we terugschakelen op DECT, lopen de 
gesprekken opnieuw over het intern netwerk en zijn deze kosteloos, zowel binnen de instelling als 
tussen de diverse instellingen onderling.
Dit draagt onze voorkeur weg.
We zitten op vandaag met een grote Alcatel-uitrusting waarvoor er inhoudelijke en technische 
ondersteuning intern voorhanden is. Dit kan bij uitbreiding op de bestaande infrastructuur.
Het totale kostenplaatje bedraagt € 168.767,66 (een gedetailleerde raming steekt in bijlage).
Het jaarlijks onderhoud neemt toe met € 9.559 per jaar (DECT-poorten, alarmserver (24/7), SPS).
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3 Administratie

Er is steeds meer vraag naar smartphones in de dienstverlening en de administratie. Dit vloeit voort 
uit het toenemend tijd- en plaatsonafhankelijk werken, en de trend om meer en meer outreachend te 
gaan werken hetgeen andere noden en behoeften creëert bij de medewerkers.

Daarom gingen we na of we niet kunnen gaan werken met een softcliënt.
Deze maakt het mogelijk om te bellen / communiceren via de laptop als de medewerker op kantoor is.
Als de medewerker uithuizig is, kan de medewerker via een app op de smartphone – Rainbow van 
Alcatel – bellen over onze telefooncentrale, en dus met zijn of haar eigen intern nummer. Ook de 
huidige, klassieke telefoonfeatures zijn ter beschikking zoals in wacht zetten, doorverbinden, 
voicemail, … Daarenboven is er ook een koppeling mogelijk met Active Directory en met Outlook, 
waardoor aanwezighedenbeheer of statusindicatie in de Outlook-agenda’s van de medewerkers ook 
mogelijk wordt. Ook messaging en videoconferentie wordt op deze manier mogelijk.

 

Er is al een tijdje vraag naar deze nieuwe technologie. Het innemen van de oude ziekenhuisvleugel 
lijkt een ideale testcase. De kostprijs van het Rainbow-platform  bestaat uit een eenmalige startup-
kost van € 2.390,96. Daarbovenop komt een maandelijkse licentiekost per gebruiker van € 4,84.
Het gaat om een 100-tal gebruikers in deze eerste fase.
Het onderhoud voor he Rainbow-platform bedraagt € 1.936 per jaar.
Indien de test niet loopt zoals verhoopt, kunnen we na zes maanden bekijken om alsnog DECT-uit te 
rollen in dit gebouw.

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

Motivering
Er is voldoende krediet voorzien op

* het centraal IP nummer voor IT : IP14/21

* de specifieke IP nummers voor IT in de WZC: IP 15/04 tem 15/08

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akkoord met het principe van de upgarde van de centrale van Kortrijk (Stad en OCMW)
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Punt 2
Akkoord met de test met Rainbow.

Punt 3
Akkoord met de switch naar DECT in de woonzorgcentra.

Bijlagen
 telefonie_kostenraming.pdf

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Nic Cattebeke: ICT.
IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Nic Cattebeke: ICT.

Behandeld
Indiener(s):
Nic Cattebeke
Toelichting:
Raadslid Nic Cattebeke vraagt of dit werd afgetoetst met de stadsdiensten.  Algemeen directeur 
Nathalie Desmet antwoordt positief. Dit dossier werd ook besproken op het gezamenlijk MAT.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Johan Coulembier: ICT.
IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Johan Coulembier: ICT.

Behandeld
Indiener(s):
Johan Coulembier
Toelichting:
Raadslid Johan Coulembier vraagt in de rand hoeveel VTE er werkzaam zijn op de dienst 1777. Hij 
stelt dat hij soms vrij lang moet wachten op een antwoord. Het antwoord komt mee in de 
opvolgpunten. De voorzitter maakt melding van 55.000 oproepen per jaar. 1777 is vooral bedoeld als 
meldpunt voor vragen en klachten, maar minder voor doorverwijzing naar mensen die je wil bereiken.
8 - 2018_OR_00024 - Opdracht housing First LAB missie. - Aktename officiële goedkeuring en toekenning middelen.

8 2018_OR_00024 Opdracht housing First LAB missie. - 
Aktename officiële goedkeuring en 
toekenning middelen.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; mevrouw Lien Claassen; mevrouw Dominique Vanbossele; mevrouw Els 
Deleu; mevrouw Hilde Overbergh; 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 Yann Mertens; de heer Frederik  Benoit; mevrouw Nathalie Desmet

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_OR_00007 - Opdracht housing First LAB missie - Tijdelijke opdracht medewerker als 
coördinator Housing First LAB i.s.m. POD - MI - Goedkeuren

Aanleiding en context
Vanuit de POD - MI werd een vacature verspreid voor de functie van coördinator Housing First LAB. 
De raad gaf in zitting van 5 juli 2018 de opdracht aan een maatschappelijk werker sociale dienst, om 
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gedurende de periode van 23 juli 2018 tot en met 25 januari 2019 halftijds de functie van coördinator 
Housing First Lab uit te voeren onder voorbehoud van officiële goedkeuring. 

Argumentatie
De betrokken maatschappelijk werker sociale dienst, zal gedurende de periode van 31 juli 2018 tot en 
met 25 januari 2019 halftijds de functie van coördinator Housing First Lab uitvoeren.

De raad besliste in zitting van 5 juli 2018 om bovenstaande opdracht toe te kennen en hiervoor 
halftijds een loon uit te betalen op master niveau dat integraal terug gestort zal worden door de 
Nationale Loterij.

Het OCMW Kortrijk werd op 24 juli 2018 per brief op de hoogte gesteld van de officiële toewijzing van 
de middelen door het Kabinet van de Minister van Begroting belast met de nationale loterij. Het 
OCMW Kortrijk ontvangt hiervoor een subsidie van €28.000.

Het OCMW blijft de juridische werkgever en staat in die hoedanigheid in voor de uitbetaling van alle 
loonelementen. Er wordt, voor de duur van het project, een bijlage bij de bestaande 
arbeidsovereenkomst gevoegd.

De betrokken maatschappelijk werker zal vanaf 26 januari 2019 opnieuw voltijds worden ingeschakeld 
in de werking van het OCMW.

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

Motivering
Budgetneutraal (cf. subsidie). 

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De OCMW-raad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De raad neemt akte van de officiële toewijzing van de subsidie van de Nationale Loterij voor het 
project 'Housing First Lab'.

30 augustus 2018 20:00 De voorzitter opent de besloten zitting
30 augustus 2018 20:30 De voorzitter sluit de zitting
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Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van

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


