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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; 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

20 september 2018 19:00 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
1 - 2018_OR_00048 - Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen - Jaarrekening 2017 - Kennisname

1 2018_OR_00048 Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-
Vlaanderen - Jaarrekening 2017 - 
Kennisname
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; 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 Ons Tehuis vraagt per brief van 4 juni 2018 haar jaarrekening 2017 ter kennisname 
aan de gemeenteraad voor te leggen. 

De OCMW-raad vervult geen formele rol bij de jaarrekening van de verenigingen maar om de raad te 
informeren wordt de jaarrekening toch voorgelegd. 

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper, 
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

Artikel 174 §2 van het OCMW-decreet bepaalt: "Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt 
bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis 
kan brengen van de provinciegouverneur."

De gemeenteraad nam in de zitting van 10 september 2018 kennis van de jaarrekening. 

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
Besluit analyse jaarrekening:

Financieel gezond met aangelegde voorzieningen om toekomstige uitdagingen aan te kunnen. De 
jaarlijkse bijdrage van de vennoten is eerder symbolisch om de betrokkenheid van de vennoten te 



3/23 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

borgen.  De leefbaarheid van de voorziening is afhankelijk van de subsidiëring door de hogere 
overheid.

Hier zijn geen toekomstig financiële risico’s voor Kortrijk waar te nemen.

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

Punt 1
Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
 brief 04-06-2018.pdf
 jaarrekening 2017.pdf

2 - 2018_OR_00049 - Woonzorgcentra. - Aanmelding van woongelegenheden voor het verblijf van zelfredzame personen.  - Kennisname

2 2018_OR_00049 Woonzorgcentra. - Aanmelding van 
woongelegenheden voor het verblijf van 
zelfredzame personen.  - Kennisname
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; 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 zelfredzame persoon dient gehuwd of wettelijk samenwonend te zijn bij de opname van de 
hulpbehoevende bewoner. Feitelijk samenwonenden die gedurende 6 maanden voorafgaand aan de 
opname van de hulpbehoevende bewoner samen woonden, kunnen ook opgenomen worden in dit 
statuut. De personen dienen zelfredzaam te zijn, dit moet geattesteerd worden (KATZ-schaal of 
verklaring op erewoord van de huisarts of verpleegkundige). Indien deze persoon hulpbehoevend 
wordt tijdens zijn verblijf, moet deze persoon met voorrang worden opgenomen binnen de erkende 
capaciteit van het WZC.

Indien de persoon nog steeds zelfredzaam is, mag deze bewoner minimum nog 6 maanden in de 
woongelegenheid verblijven. Om deze zelfredzame personen te kunnen opnemen dienen we een 
dossier in te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Argumentatie
Op heden zou dit gebeuren dit met onderstaande aanvraag. Per woonzorgcentrum wordt een 
bijkomende capaciteit van zelfredzame personen aangevraagd. Het gaat dus om een uitbreiding van 
de erkende capaciteit met een aantal zelfredzame mensen. 

 Lichtendal: 48 => 51
 De Weister: 46 => 49
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 Ter Melle: 99 => 102
 Biezenheem: 90 => 99 + 3 KV
 Sint-Jozef: 177 => 187 + 3 KV

Om deze aanvraag af te werken zodat deze ontvankelijk verklaard wordt, dienen we de brandattesten 
te laten aanpassen naar deze nieuwe capaciteit.

Deze aanvraag heeft geen financiële gevolgen. Met deze beslissing wordt deze praktijk nu officieel 
aangevraagd en geregulariseerd. De opname van zelfredzame personen gebeurt buiten de erkende 
capaciteit. Dit betekent niet dat er nu leegstand is. De bezettingsgraad is nog steeds optimaal.

Tussenkomst ter zitting

Raadslid Stephanie Van Hauwaert verwijst naar de alinea over de zelfredzame persoon. Wellicht wordt 
bedoeld dat de zelfredzame persoon nog maximaal (en niet minimaal) 6 maanden in de 
woongelegenheid mag verblijven indien deze persoon na het overlijden van de zorgbehoevende 
partner (wanneer was niet duidelijk geformuleerd) nog steeds zelfredzaam is. Voorzitter Philippe De 
Coene antwoordt dat dit wordt gecontroleerd bij directeur Frank Claerhout en wordt meegenomen als 
opvolgpunt naar de volgende zitting.

Verder merkt raadslid Stephanie Van Hauwaert op dat er geen leegstand is bij de erkende bedden 
maar wel ruimte om nog mensen toe te laten. Ze vraagt hoe dit concreet in de praktijk verloopt. 
Algemeen directeur Nathalie Desmet vult aan dat ze vroeg om dat te verduidelijken in de nota. Het 
gaat inderdaad niet om leegstand maar om grote kamers. Het gaat om een regularisatie van de 
bestaande praktijk.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

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

Punt 1
Kennis te nemen van de aanvraag bij het Agentschap Zorg en Gezondheid tot uitbreiding van de 
erkende capaciteit voor zelfredzame mensen. 

Punt 2
Kennis te nemen van de vraag tot aanpassing van de brandattesten bij de brandweer. 

3 - 2018_OR_00036 - Begijnhof fase 8 en 9 - Aanvraag termijnverlenging met 38 kalenderdagen - Goedkeuren termijnsverlening

3 2018_OR_00036 Begijnhof fase 8 en 9 - Aanvraag 
termijnverlenging met 38 kalenderdagen - 
Goedkeuren termijnsverlening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Philippe De Coene; 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 Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 november 2016 goedkeuring aan de 
gunning van de opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-
6” aan Monument Vandekerckhove NV, Oostrozebekestraat 54 te 8770 INGELMUNSTER tegen het 
nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 3.898.068,75 exclusief BTW of € 4.131.952,88 
inclusief 6% BTW (€ 233.884,13 Btw medecontractant).

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
20160929/FV/OA.

Argumentatie
Beoordeling:

Bij deze restauratiewerken, met uitsluitend gebruik van kalkmortels voor de metselwerken, is het niet 
toegestaan te metsen met kalk bij temperaturen onder de 5 ° C. Dit zou geen goede uitvoering 
garanderen.

De aannemer kan het bestuur inderdaad een termijnverlenging vragen door omstandigheden te doen 
gelden die hij niet kon voorzien bij het indienen van de offerte en de sluiting van de opdracht (bv. 
uitzonderlijk ongunstige en onvoorziene weersomstandigheden tijdens de winter).

Zoals gevraagd door het bestuur werd de termijnverlenging door de aannemer verantwoord met 
gegevens verkregen van het KMI, die een vergelijking met vorig jaar mogelijk, maken. Aan de hand 
hiervan kan ingegaan worden op zijn aangepaste aanvraag van 16 augustus 2018 tot verlenging van 
de uitvoeringstermijn met 24 werkdagen, omgerekend in 38 kalenderdagen dagen (factor 229 
werkdagen per jaar/ 365 kalenderdagen).

Dit resulteert in een nieuwe einddatum van de werken op 21 december 2018.

Geschat wordt dat de afwerking van de werf, voorzien half november, rekening houdend met huidige 
aanvraag en de aangevraagde termijnverlenging door wijzigingen en meerwerken die nog ter 
discussie staan hiermee verdaagd wordt tot half februari 2019.

De aannemer verbindt zich ertoe voor deze termijnverlenging van 38 kalenderdagen, geen aanspraak 
te maken op enige schadevergoeding ten gevolge van de aangevraagde termijnverlenging van 38 
kalenderdagen, met uitzondering van de wettelijke prijsherziening.

Deze verrekening van de min- en meerwerken blijft tot op heden beduidend onder het gegund bedrag 
van de aanbesteding.

Het positief advies van de architecten is in bijlage terug te vinden.

De leidend ambtenaar mevrouw Francine Vanneste verleende gunstig advies.

Juridische grond
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De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en 
artikel 26, §1, 2°, a.

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

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 37.

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.

Advies
Architecten Pauwels- Stoop
Gunstig advies

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

Punt 1
De raad beslist de aangevraagde termijnverlenging goed te keuren. De termijnsverlenging betreft 38 
kalenderdagen voor uitvoering van de restauratiewerken fase 8 en 9. 

Bijlagen

4 - 2018_OR_00031 - Aankoop wagens 2018. - Aankoop minibus. - Voorwaarden en wijze van gunnen

4 2018_OR_00031 Aankoop wagens 2018. - Aankoop minibus. 
- Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; 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 zou 
er geopteerd worden voor wagens op aardgas (CNG motor).
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5 wagens met CNG motor worden aangekocht via de aankoopcentrale van Eandis. Voor 
de aankoop van een koelwagen, waarbij een wagen met CNG motor niet haalbaar is, 
werd een mandaat gegeven aan W13, die een bestek maakte voor de aankoop van hun 2 
koelwagens.

Omdat er momenteel geen enkele minibus met CNG motor op de markt is die voldoet aan de 
euronorm 6d maakte facility een bestek op voor de aankoop van een minibus met dieselmotor 
(buurtbus voor de dienstencentra).

Argumentatie
Op de begroting is de aankoop van deze wagen 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
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
Het bestek met nr. 20181010/RL/OPZVB van 20 september 2018 voor de opdracht 
“Aankoop minibus”, opgesteld door de dienst Facility wordt goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. 

Punt 2
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De raming van € 22.100,00 exclusief BTW of € 26.741 inclusief BTW inclusief 
onderhoudscontract voor 5 jaar, wordt goedgekeurd.

Punt 3
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Punt 4
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 Harelbeke;
- Garage Move, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne;
- Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne;
- Garage Bariseau, Deerlijksestraat 6 te 8500 Kortrijk;
- Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk;
- K-Motors, Kortrijksestraat 179 te 8520 Kuurne;
- Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove;
- Topmotors, Kortrijkstraat 349 te 8560 Wevelgem;
- Garage Woestijn, Meensesteenweg 93 te 8500 Kortrijk.

Bijlagen
 Microsoft Word - 2018_09_11_Bestek - Model 3P.pdf

5 - 2018_OR_00037 - Klein medisch materiaal. - Raamcontract voor levering klein medisch materiaal voor een periode van 4 jaar. - Voorwaarden en wijze van gunnen

5 2018_OR_00037 Klein medisch materiaal. - Raamcontract 
voor levering klein medisch materiaal voor 
een periode van 4 jaar. - Voorwaarden en 
wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; 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
Het huidig contract loopt ten einde op 31/12/2018.

Argumentatie
De aankoop van klein medisch materiaal verloopt via een raamcontract met een looptijd van 4 jaar.

Het bestuur beschikt bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exacte 
benodigde hoeveelheden. Hierdoor wordt de opdracht gegund op basis van de eenheidsprijzen. De 
raming werd opgesteld op basis van het historisch verbruik van de laatste 2 jaar.

Tussenkomsten ter zitting

Raadslid Els Deleu merkt op dat het bestek uitgebreid is en vraagt of de prijs niet de grootste rol 
speelt. Raadslid Stephanie Van Hauwaert antwoordt dat het bestek dient om te weten waarvoor de 
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prijs wordt gevraagd. Raadslid Els Deleu vraagt waarom dit punt door de raad beslist moet worden. 
Algemeen directeur Nathalie Desmet verwijst naar de wet op de overheidsopdrachten. Gezien de 
raming van het contract moet dit dossier door de raad beslist worden.

Raadslid Nic Cattebeke vraagt wie in de jury zal zitten. Algemeen directeur Nathalie Desmet antwoordt 
dat deze vraag wordt meegenomen als opvolgpunt naar de volgende zitting.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet) en artikel 43.

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

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

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.

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.

 

Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
Het bestek met nr. 20181025/SM/VOP2 en de raming voor de opdracht “raamcontract klein medisch materiaal”, 
opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. 

Punt 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Bijlagen
 Raming_2.xls
 Bestek klein medisch materiaal.pdf

6 - 2018_OR_00038 - Persoonlijke beschermingsmiddelen. - Raamcontract voor levering persoonlijke beschermingsmiddelen voor een periode van 4 jaar. - Voorwaarden en wijze van gunnen

6 2018_OR_00038 Persoonlijke beschermingsmiddelen. - 
Raamcontract voor levering persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor een periode 
van 4 jaar. - Voorwaarden en wijze van 
gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Philippe De Coene; 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
Het huidig contract loopt ten einde op 31/12/2018.

Argumentatie
De aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen verloopt via een raamcontract met een looptijd 
van 4 jaar.

Het bestuur beschikt bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exacte 
benodigde hoeveelheden. Hierdoor wordt de opdracht gegund op basis van de eenheidsprijzen. De 
raming werd opgesteld op basis van het historisch verbruik van de laatste 2 jaar.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet) en artikel 43.

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

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

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.

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.
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Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
Het bestek met nr. 20181025/SM/VOPMVB en de raming voor de opdracht “raamcontract persoonlijke 
beschermingsmiddelen”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. 

Punt 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Bijlagen
 Bestek persoonlijke beschermingsmiddelen.pdf

19:21 Lien Claassen betreedt de zitting
7 - 2018_OR_00039 - Raamcontract bureaumeubilair. - Aankoop bureaumeubilair voor site Hospitaal. - Goedkeuren

7 2018_OR_00039 Raamcontract bureaumeubilair. - Aankoop 
bureaumeubilair voor site Hospitaal. - 
Goedkeuren
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
AZ Groeninge verliet in april 2018 de “Budavleugel” van het Hospitaal.  Daardoor 
kwamen 5 verdiepingen vrij te staan (gelijkvloers, 1°, 2° , 3° en 4° verdieping). In totaal 
3.300 m².

Gezien de kantoren in Buda 27 te krap geworden zijn voor de huidige dienstverlening 
zullen werd de Budavleugel van het Hopstiaal omgebouwd tot kantoorruimte. 
Volgende diensten nemen er hun intrek:
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 De sociale dienst (leefloon, steun, LOI, budgetbegeleiding, energie)
 Activering (tewerkstelling art.60, activa)
 Woonbegeleiding (enkel tijdelijke huisvesting: crisis en doorgang)
 Administratie sociale dienst
 Beleidsteam (projecten, armoedebestrijding, vrijwilligers)

De verbouwing van fase 1 (gelijkvloers, 2de, 3de en 4de verdieping) loopt ten einde. Samen met Nick 
Vandommele en Dirk Devos werd een inventaris gemaakt van het nodige bureaumeubilair voor de 
inrichting van die nieuwe kantoorruimte.

In 2019 wordt de 1de verdieping verbouwd (fase 2). Het bureaumeubilair voor fase 2 zal in de 
afwerkingsfase van die renovatie worden aangekocht.

Argumentatie
De aankoop van het dit meubilair voor fase 1(gelijkvloers, 2de, 3de en 4de verdieping), binnen het 
bestaande raamcontract 'bureaumeubilair' bij Top Buro, bedraagt € 77.499,55 excl. Btw of € 
93.774,46 inclusief BTW en omvat tafels, ladenblokken, bureaustoelen, stapelstoelen, kasten etc.

Tussenkomsten ter zitting.

Raadslid Nic Cattebeke verwijst naar het bestaand raamcontract van de stad. Hij wijst erop dat er 
problemen waren met de bestelde tafels van de wijkteams. Hij vraagt of er nu een betere kwaliteit zal 
geleverd worden. Algemeen directeur Nathalie Desmet antwoordt dat dit opgevolgd wordt.

Raadslid Els Deleu vraagt of het de bedoeling is om voor de inrichting van de site hospitaal allemaal 
nieuw meubilair te kopen. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat we het huidig meubilair 
maximaal proberen mee te verhuizen.

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
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Er is voldoende krediet in IP16/03 "verbouwing buda, ex-hospitaal"

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
De raad keurt de aankoop van bureaumeubilair voor de inrichting van de kantoren 'budavleugel 
hospitaal' binnen het raamcontract bureaumeubilair van Top buro goed voor een bedrag van € 
77.499,55 excl. BTW of € 93.774,56 inclusief BTW.

Bijlagen
 Meubilair Hospitaal.xlsx.pdf

8 - 2018_OR_00040 - Raamcontract bedden. - Aankoop hoog-laag-bedden voor WZC Ter Melle, Biezenheem en Sint-Jozef via raamcontract ZB Antwerpen - Goedkeuren

8 2018_OR_00040 Raamcontract bedden. - Aankoop hoog-
laag-bedden voor WZC Ter Melle, 
Biezenheem en Sint-Jozef via raamcontract 
ZB Antwerpen - Goedkeuren
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 vraag van de directeurs van de WZC Ter Melle, WZC Biezenheem en WZC Sint-Jozef zouden een 
aantal hoog-laag bedden dringend vervangen moeten worden.

In zitting van 19 januari 2017 besliste de Raad toe te treden tot het raamcontract aankoop hoog-laag 
bedden en toebehoren, georganiseerd door zorgbedrijf Antwerpen en gegund aan Wissner-Bosserhof.

Argumentatie
De aankoop van deze bedden binnen het bestaande raamcontract 'aankoop hoog-laagbedden & 
toebehoren' bij de firma Wissner-Bosserhof bedraagt €11.445,34 excl. Btw of € 13.848,86 inclusief 
BTW.

Juridische grond
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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
De WZC beschikken over een algemeen krediet voor  'onderhoudswerken en diverse uitrusting'. Zie 
MJP blz. 59 (IP14/57 voor St Jozef, IP14/60 voor Ter Melle, IP14/62 voor Lichtendal, IP14/67 voor 
Biezenheem en IP14/69 voor De Weister. Aankoop van bedden, tilliften... valt hieronder. 

Er is voldoende krediet voor de voorgestelde aankopen. 

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
De raad keurt de aankoop van 7 hoog-laagbedden voor 3 Woonzorgcentra binnen het raamcontract 
hoog-laagbedden en toebehoren van Wissner-Bosserhof goed voor een bedrag van € 11.445,34 excl. 
BTW of € 13.848,86 inclusief BTW.

Bijlagen

9 - 2018_OR_00041 - Raamcontract tilliften. - Aankoop tilliften voor WZC Ter Melle en Biezenheem binnen raamcontract Arjo via opdrachtencentrale Zorgbedrijf Antwerpen. - Goedkeuren

9 2018_OR_00041 Raamcontract tilliften. - Aankoop tilliften 
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voor WZC Ter Melle en Biezenheem binnen 
raamcontract Arjo via opdrachtencentrale 
Zorgbedrijf Antwerpen. - Goedkeuren
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
Volgens de directeurs van de WZC Ter Melle en WZC Biezenheem zouden een aantal tilliften dringend 
vervangen moeten worden.

In zitting van 31 augustus 2017 besliste de Raad toe te treden tot het raamcontract aankoop hef- en 
tilliften, georganiseerd door zorgbedrijf Antwerpen en gegund aan de firma Arjo.

Argumentatie
De aankoop van deze tilliften binnen het bestaande raamcontract 'hef- en tilliften' bij de firma Arjo 
bedraagt €26.134,05 excl. Btw of € 31.622,20 inclusief BTW.

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
De WZC beschikken over een algemeen krediet voor  'onderhoudswerken en diverse uitrusting'. Zie 
MJP blz. 59 (IP14/57 voor St Jozef, IP14/60 voor Ter Melle, IP14/62 voor Lichtendal, IP14/67 voor 
Biezenheem en IP14/69 voor De Weister. Aankoop van bedden, tilliften... valt hieronder. 
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Er is voldoende krediet voor de voorgestelde aankopen.

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
De raad keurt de aankoop van 6 tilliften voor 2 Woonzorgcentra binnen het raamcontract hef- en 
tilliften van Arjo goed voor een bedrag van €26.134,05 excl. Btw of € 31.622,20 inclusief BTW.

Bijlagen
 aankoop tilliften.xlsx.pdf

10 - 2018_OR_00044 - Patrimonium.  - Verkoop met biedingen van het pand Spoorweglaan 7 te Kortrijk.  - Goedkeuren

10 2018_OR_00044 Patrimonium.  - Verkoop met biedingen van 
het pand Spoorweglaan 7 te Kortrijk.  - 
Goedkeuren
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 OCMW-raad heeft in zitting d.d. 28 augustus 1997, de aankoop het pand Spoorweglaan 7 te 
Kortrijk goedgekeurd. De akte aankoop werd verleden op 29 september 1997. De twee aanpalende 
hoekpanden gelegen Spoorweglaan nrs. 6 (thans Tuinstraat nr. 27) en 8 (thans Nieuwstraat nr. 38) 
werden aangekocht door de Stad Kortrijk. 

De drie panden zijn echter zowel op de beneden- als bovenverdiepingen met elkaar verbonden 
waardoor een opsplitsing van de gebouwen niet mogelijk is. Een gezamenlijke verkoop van de 
eigendommen is bijgevolg wenselijk.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23 april 2018, punt 12, principieel, 
dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -
vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de verkoop met biedingen door de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid van de stadseigendommen gelegen Tuinstraat 
nr. 27 en Nieuwstraat nr. 38 samen met het OCMW-eigendom gelegen Spoorweglaan nr. 7 te Kortrijk.
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Door de Vlaamse overheid, afdeling Vastgoedtransacties werd de minimale gezamenlijke verkoopprijs 
bepaald, de verdeelsleutel 50%-50% voor de verkoopwaarde voorgesteld en een ontwerp van akte 
verkoop opgemaakt.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van eigendommen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden 
aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt omwille van redenen van algemeen 
belang, zal een dergelijke verkoop aanvaard worden. De stadseigendommen, de 2 hoekpanden 
gelegen Tuinstraat nr. 27 en Nieuwstraat nr. 38 te Kortrijk en het middelste pand gelegen 
Spoorweglaan nr. 7 en eigendom van het OCMW zijn bouwfysisch als één te beschouwen en zullen 
gezamenlijk door middel van een verkoop met biedingen door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid te koop worden aangeboden.

De minimale gezamenlijke verkoopprijs voor de 3 eigendommen werd bepaald op € 570.000. Voor de 
verdeling wordt er voorgesteld om de bekomen verkoopprijs in 2 gelijke helften te verdelen.

De beslissing tot verkoop, de bepaling van de instelprijs, de verdeling van de verkoopprijs en de 
goedkeuring van het ontwerp van akte verkoop behoren tot de bevoegdheid van de OCMW-raad. De 
gemeenteraad besliste in de zitting van 10 september 2018 in te stemmen met de gezamelijke 
verkoop met biedingen van de aanpalende hoekpanden in eigendom van de Stad Kortrijk.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Het betreft een gezamenlijke verkoop met het OCMW. De instelprijs is geraamd op € 570.000, maar 
dit voor de 3 eigendommen. De uiteindelijke verkoopprijs zal in 2 gelijke helften verdeeld worden.

De verkoop vormt een opbrengst voor het OCMW: minimaal € 285.000. 

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
In desinvesteringsbudget opgenomen voor 150.000 EUR, dus bonus tov budget te verwachten. 

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

Punt 1
In te stemmen met de verkoop met biedingen van het pand Spoorweglaan nr. 7 te Kortrijk, samen 
met de aanpalende stadseigendommen gelegen Tuinstraat nr. 27 en Nieuwstraat nr. 38 te Kortrijk.

Punt 2
De minimale verkoopprijs voor de 3 panden te bepalen op € 570.000.

Punt 3
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De bekomen verkoopwaarde op te splitsen in 2 gelijke helften, 1/2 voor de Stad en 1/2 voor het 
OCMW Kortrijk.

Punt 4
Het ontwerp van akte verkoop, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen, 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, goed te keuren.

Punt 5
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens het OCMW de 
authentieke verkoopakte te verlijden en het OCMW te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
akte.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens en verdeling.pdf
 Beslissing CBS d.d. 23 april 2018.pdf
 Instelprijs en verdeelsleutel.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf

11 - 2018_OR_00046 - Patrimonium.  - Verkoop hoeve in Lendelede. Voorstel tot goedkeuring. 

11 2018_OR_00046 Patrimonium.  - Verkoop hoeve in 
Lendelede. Voorstel tot goedkeuring. 
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
Het OCMW is eigenaar van een hoeve met omliggende landbouwgronden in Lendelede. De hoeve en 
gronden worden sinds 1 oktober 2000 verpacht aan de heer Wim Rammant. De totale kadastrale 
oppervlakte van de hoeve en de gronden bedraagt 19ha 83a 57ca. De hoeve is bereikbaar via een 
lange oprijlaan vanuit de Veldbosstraat.

Het woonhuis, de oude stal, de oude schuur en het ovenbuur zijn eigendom van het OCMW. De 
recentere bedrijfsgebouwen, nodig voor de uitbating werden opgetrokken door de pachter. Het gaat 
om twee koestallen, een aardappelloods, een mestloods, een hanghaar voor de kalveren en twee 
sleufsilo’s. Deze constructies werden gebouwd op grond van het OCMW.

De pachter wil verder investeren in zijn bedrijf en vraagt om de bedrijfsgrond en de gebouwen van 
het OCMW te kopen. De gemeten oppervlakte van de bedrijfsgrond bedraagt 1ha 75a 89ca. De 
pachter is bereid om hiervoor € 375.000 te betalen. De gemiddelde prijs per m² bedraagt dan € 
21,32.

Met deze verkoop zou een einde komen aan de gemengde eigendomssituatie van de hoeve. De 
omliggende gronden blijven eigendom van het OCMW en worden verder verpacht aan de heer Wim 
Rammant.

Argumentatie
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Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van eigendommen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden 
aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt zal een dergelijke verkoop aanvaard 
worden.

Er wordt voorgesteld om de gebouwen van het OCMW en de bedrijfsgrond onderhands te verkopen 
aan de heer Wim Rammant op basis van volgende motivatie.

1. De gebouwen zijn deels eigendom van het OCMW en deels eigendom van de pachter. Dit 
bemoeilijkt de verkoop aan een derde partij. Met de verkoop van de gebouwen van het OCMW aan de 
pachter komt een einde aan de gemengde eigendomsstructuur.

2. De bedrijfsgrond is enkel bereikbaar via de oprijlaan vanuit de Veldbosstraat. Deze oprijlaan geen 
openbare weg maar eigendom van het OCMW en verpacht aan de heer Wim Rammant. De hoeve is 
bijgevolg slechts bereikbaar voor de pachter en niet voor een derde partij.

3. De heer Wim Rammant heeft als pachter voorkooprecht op de bedrijfsgrond en de gebouwen. Hij is 
bereid om € 375.000 te betalen. Deze prijs ligt hoger dan de geschatte waarde vrij van pacht.

Tussenkomst ter zitting

Raadslid Nic Cattebeke vindt het eigenaardig dat de uitweg niet mee wordt verkocht. Hij begrijpt dat 
de toegankelijkheid voor derden een argument is voor de onderhandse procedure. Stafmedewerker 
Michaël Desmet bevestigt dit argument.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
Het betreft een opportuniteitsverkoop die niet voorzien was in de begroting; dus integrale bonus t.o.v. 
het desinvesteringsbudget. 

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

Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop van de hoeve in de Veldbosstraat in Lendelede aan de 
pachter, de heer Wim Rammant voor de prijs van € 375.000 en volgens het opmetingsplan van 
landmeter Ivan Wyseur.

Punt 2
Landmeter Ivan Wyseur uit Lendelede aan te stellen om het opmetingsplan te finaliseren en de 
betrokken percelen administratief te splitsen.

Punt 3
Notaris Christine Callens uit Lendelede aan te stellen om de authentieke verkoopakte te verlijden.

Punt 4
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De voorzitter en de algemeen directeur te machtigen om het OCMW te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte.

Punt 5
De opbrengst van de verkoop aan te wenden voor sociale doeleinden.

Bijlagen
 Hoeve Lendelede_opmetingsplan.pdf
 Hoeve Lendelede_schattingsverslag.pdf
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12 2018_OR_00047 Patrimonium.  - Verkoop van een strook 
weidegrond in Leisele, Alveringem aan de 
pachter. Voorstel tot goedkeuring. 
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
Pachter Dirk Vandamme heeft in 1998 de hoeve in de Beverenstraat in Leisele, Alveringem gekocht 
van het OCMW. Sinds 1 oktober 1999 pacht hij de omliggende gronden van het OCMW. De totale 
kadastrale oppervlakte van de gronden bedraagt 20ha 29a 74ca.

De pachter baat een gemengd landbouwbedrijf uit. Om zijn uitbating verder uit te breiden vraagt de 
pachter om grond te kopen van het OCMW om nieuwe stallen op te bouwen. Concreet gaat het om 
een strook weiland, aansluitend aan de achterkant van de hoeve. De strook is even breed als het 
perceel van de hoeve (ongeveer 114,81 m²) en 35 meter diep. De geraamde oppervlakte bedraagt 
4.018,35 m². De strook is te nemen uit de percelen kadastraal gekend in Alveringem, 5de afdeling 
Leisele, sectie D, nrs. 257/A, 258 en 260.

Het gaat om weidegrond gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De weidegrond 
wordt geschat op 55.000 euro per hectare vrij van pacht of 52.900 euro per hectare verpacht. 
Omwille van de mogelijkheid om zijn hoeve uit te breiden is de pachter bereid om 150.000 euro per 
hectare te betalen. Dat betekent een totaal van € 60.275,25.

Met deze verkoop kan de pachter nieuwe stallen bouwen in het verlengde van zijn bedrijf. De andere 
gronden blijven eigendom van het OCMW en worden verder verpacht aan de heer Dirk Vandamme.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van eigendommen. Enkel wanneer er bij bijzondere motivering kan worden 
aangetoond dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd wordt zal een dergelijke verkoop aanvaard 
worden.
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Er wordt voorgesteld om de strook weidegrond onderhands te verkopen aan de heer Dirk Vandamme 
op basis van volgende motivatie.

1. De strook grond is enkel bereikbaar via de hoeve van de pachter of via de weiden van het OCMW 
die verpacht worden aan de pachter. De grond is bijgevolg alleen bereikbaar voor de pachter en niet 
voor een derde partij.

2. De heer Dirk Vandamme heeft als pachter voorkooprecht op de grond. Hij is bereid om € 150.000 
per hectare te betalen. Deze prijs ligt hoger dan de geschatte waarde vrij van pacht. Voor de koper 
heeft de grond een relevante meerwaarde omdat hij er zijn bedrijf op kan uitbreiden. Een derde partij 
kan niet bouwen op deze grond. Enkel de uitbreiding van een bestaand aanpalend bedrijf is mogelijk.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
Het betreft een opportuniteitsverkoop die niet voorzien was in de begroting; dus integrale bonus t.o.v. 
het desinvesteringsbudget. 

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

Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop van een strook grond in Leisele, Alveringem, aan de heer 
Dirk Vandamme, te nemen uit de percelen kadastraal gekend in Alveringem, 5de afdeling Leisele, 
sectie D, nrs. 257/A, 258 en 260, aanpalend aan zijn hoeve, met een geraamde oppervlakte van 
4.018,35 m² en voor de prijs van € 150.000 per hectare.

Punt 2
Landmeter Eddy Ameloot uit Roesbrugge-Haringe aan te stellen om het opmetingsplan te finaliseren 
en de betrokken percelen administratief op te splitsen.

Punt 3
Notaris Stephan Mourisse uit Roesbrugge-Haringe aan te stellen om de authentieke verkoopakte te 
verlijden.

Punt 4
De voorzitter en de algemeen directeur te machtigen om het OCMW te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte.

Punt 5
De opbrengst van de verkoop aan te wenden voor sociale doeleinden.

Bijlagen
 Grond Leisele_schattingsverslag.pdf
 Grond Leisele_situeringsplan.pdf
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13 2018_OR_00043 Vacantverklaring deskundige activering  - 
Vacantverklaring  functie deskundige 
activering (2 VTE)  + aanleggen 
verlengbare werfreserve
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
Begin 2017 verliet een medewerker deskundige activering het OCMW om aan de slag te gaan bij een 
andere werkgever. Zij wordt sinds 10/04/17 vervangen door een tijdelijke medewerker. 

Eveneens begin 2017 verliet een medewerker deskundige activering het team om aan de slag te gaan 
binnen het project mission als casemanager en dit tot en met november 2019. Zij geeft aan niet meer 
te zullen terugkeren in haar vroegere functie. Zij wordt sinds 20/3/17 vervangen door een tijdelijke 
medewerker.

Argumentatie
Beide medewerkers namen nog niet deel aan een officieel examen. Bovendien loopt volgend jaar de 
maximale termijn voor tijdelijke tewerkstelling voor beiden af.  

Om bovenstaande redenen dringt het organiseren van een selectieprocedure van deskundige 
activering zich op.  Bovendien kan bij toekomstige vacatures deskundige activering uit deze 
werfreserve geput worden.

We vragen de raad daarom om 2 VTE functies deskundige activering (B1-3, contractueel) vacant te 
verklaren. Het vacant verklaren van deze functies betekent geen personeelsuitbreiding of aangroei 
van VTE. De functies worden nu reeds ingevuld door medewerkers met een contract bepaalde duur. 

We vragen de raad om de personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de 
volledige selectieprocedure en het vacaturebericht te verspreiden vanaf 21 september 2018.  De raad 
kan akte nemen van de selectieprocedure in de zitting van 18 oktober 2018. Het aanvaarden en 
weigeren van de kandidaten voor deze selectieprocedure kan eveneens beslistworden in dezelfde 
raad.

Over de aanstelling en het vastleggen van de werfreserve kan beslist worden in de raad van 15 
november 2018. 

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

Beleidsdoelstelling(en)



23/23 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Niet van toepassing

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

Punt 1
De functie van deskundige activering vacant te verklaren en contractueel in te vullen – niveau B1-3, 
voltijds – 2 VTE

Punt 2
Een verlengbare werfreserve voor de duur van 2 jaar aan te leggen voor de functie van deskundige 
activering, niveau B1-3 in contractueel verband.

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

 aktename selectieprocedure voor de functie deskundige activering: raad 18 oktober 2018
 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad  18 oktober 2018
 aanstelling en vastleggen van de werfreserve: raad 15 november 2018

20 september 2018 19:39 De voorzitter opent de besloten zitting
20 september 2018 19:50 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


