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OPENBARE ZITTING
1 2018_OR_00083 Budgetwijziging 2018.  - Vaststelling. 

1 - 2018_OR_00083 - Budgetwijziging 2018.  - Vaststelling. 

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting
De budgetwijziging 2018 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de OCMW-Raad.

De budgetwijziging 2018 gaat uit van een resultaatsverbetering t.o.v. het initieel budget 2018.

De autofinancieringsmarge (AFM) 2018 verbetert met afgerond 380.000 EUR, i.c. van -253.646 EUR in 
het initieel budget 2018 naar +126.959 EUR in de budgetwijziging 2018.

Beschrijving
Aanleiding en context
Behoefte tot aanpassing van een aantal kredieten in het OCMW-budget 2018, vastgesteld in OCMW-
raad van 23 november 2017 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 11 december 2017.

Argumentatie
De budgetwijziging 2018 gaat uit van een resultaatsverbetering ten opzichte van het initieel budget 
2018 en deze wordt ter vaststelling voorgelegd aan de OCMW-raad.

1. Wijziging doelstellingennota 2018

De beleidsdoelstellingen en actieplannen (basis Plan Nieuw Kortrijk) blijven ongewijzigd. Met deze 
budgetwijziging worden 5 nieuwe acties toegevoegd, waarvan er 4 financieel opgevolgd worden (zie 
‘F’ in laatste kolom). Eén bestaande actie (deeleconomie) wordt voortaan ook financieel opgevolgd. 

Beleidsdoelstelling Nieuwe acties BW 2018  
 Invoeren KMI - Kortrijks Menswaardig Inkomen F

 Circulaire stad (verzetten van Food Act) F

3. Een stad die 
onderneemt en 
deelt

 Brugfiguur werk (outreachend werken met gezinnen met een 
lage werkintensiteit) F

5. Een stad die 
betaalbaar is

 Kortrijkse Huurgarantieregeling om voor kwetsbare huurders de 
toegang tot de private huurmarkt te verhogen F

8. Een stad die 
verenigt en 
verbindt

 Deeleconomie: de deelfabriek
F

10. Een stadsbestuur 
dat transparant & 
sober is

 Opvolging audit debiteurenbeheer
 

 2. Wijziging investeringsbudget 2018

Overeenkomstig de BBC-regelgeving omvat de budgetwijziging voor de investeringen niet alleen de 
wijzigingen in het lopend jaar, maar ook de wijzigingen in de volledige planningsperiode 2014-2020.

De investeringsuitgaven 2014-2020 stijgen met afgerond 630.000 EUR tot een totaal van 70.314.197 
EUR. De toename van de investeringssubsidies ligt in dezelfde grootteorde (+ 680.000 EUR) tot een 
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nieuw totaal van 16.462.567 EUR. De grootste wijziging situeert zich op vlak van verkopen of 
desinvesteringen, die met afgerond 8,2 mio EUR toenemen. Gezien uitgaven en subsidies elkaar 
ongeveer compenseren, is dit bedrag meteen ook de verbetering op vlak van het netto-
investeringsbudget 2014-2020 in vergelijking met de raming van vorig jaar. Dat nettobedrag 2014-
2020 daalt van 31.599.737 EUR tot 23.337.948 EUR.

De toename van de investeringsuitgaven (+ 630.000 EUR) is de resultante van verschillende 
bewegingen:

-      De transactiekredieten van de projecten Sint-Jozef en Klooster schuiven naar achter, waardoor 
het bedrag voorzien in de periode 2014-2020 daalt.

-      Er is een nieuw bedrag ingeschreven voor de deelfabriek (evenals een subsidie) en de 
herinrichting van Buda 27 voor de huisvesting van de ondersteunende diensten.

-      De ramingen van de projecten Bellegem, Begijnhof en het ICT-budget verhogen.

De toename van de investeringssubsidies (+680.000 EUR) is eveneens de resultante van 
tegengestelde bewegingen:

-      Als gevolg van de gewijzigde uitgavenplanning, dalen ook de verwachte subsidies in de periode 
2014-2020 voor de projecten St-Jozef en Klooster.

-      Nieuwe subsidies t.o.v. vorig jaar hebben betrekking op de deelfabriek (dossier ingediend) en 
Pand Gheysens (effectief verworven).

De grote toename op vlak van desinvesteringen (+8,2 mio EUR) wordt voor drie kwart verklaard door 
één verkoopsdossier, i.c. de Havenkaai. Ook bij diverse andere verkopen (b.v. Handboogstraat, 
boerderijen, gronden…) werd meer gerealiseerd dan geraamd of wordt de raming bijgestuurd op basis 
van officiële schattingsverslagen. Dat verklaart het resterende kwart van de toename.

 3. Wijziging exploitatiebudget  en autofinancieringsmarge 2018

Met de voorziene budgetwijziging blijft de gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 12.959.270 EUR.

De voor 2018 gebudgetteerde exploitatie-uitgaven verhogen van 64.762.685 EUR naar 65.482.516 
EUR, hetzij een toename van 1,1%. De exploitatie-ontvangsten vermeerderen met 1,6% in de 
budgetwijziging van 66.125.362 EUR naar 67.197.923 EUR. Dit resulteert in een toename van 
het exploitatie-overschot met ruim 350.000 EUR, wat in de budgetwijziging 2018 uitkomt op een 
positief exploitatiesaldo van 1.715.406 EUR.

Het exploitatiebudget min de netto-leningsaflossingen levert de autofinancieringsmarge op. De AFM 
verbetert met afgerond 380.000 EUR, met name van -253.646 EUR in het initieel budget 2018 naar 
+126.959 EUR in de budgetwijziging 2018.

 Belangrijke verklarende elementen hiervoor zijn o.a.:

 Een verwachte daling van de netto-steun: de steun-uitgaven werden licht onderschat in het 
initiële budget 2018, maar de steun-subsidies nog meer.

 Het aantal leerwerknemers ligt lager dan voorzien was in het initiële budget 2018.
 De index 2018 is een kwartaal later gekomen dan verwacht bij opmaak van het budget.

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.
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Eerdere beslissingen:

 Vaststelling budget 2018 in zitting OCMW-raad van 23 november 2017.
 Goedkeuring budget 2018 in zitting Gemeenteraad van 11 december 2017.
 Advies van Management Team OCMW op 4 oktober 2018.
 Advies van College van Burgemeester en Schepenen op 29 oktober 2018.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.

Besluit
Punt 1
De Raad stelt de eerste budgetwijziging 2018 vast met volgende kerncijfers:

 
2018 initieel 

budget wijziging 2018 
budgetwijziging

Gemeentelijke bijdrage 12.959.270 0 12.959.270
Exploitatiebudget (B-A) 1.362.677 352.729 1.715.406
   A. Uitgaven 64.762.685 668.331 65.431.016
   B. Ontvangsten 66.125.362 1.021.061 67.146.423
Investeringsbudget (B-A) -4.299.853 3.328.517 -971.336
   A. Uitgaven 18.009.316 -715.612 17.293.704
   B. Ontvangsten 13.709.463 2.612.905 16.322.368
Autofinancieringsmarge -253.646 380.605 126.959

Bijlagen
- BW2018

2 2018_OR_00085 Budget 2019. - Vaststelling.
2 - 2018_OR_00085 - Budget 2019. - Vaststelling.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting
Het OCMW-budget 2019 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de OCMW-Raad.

Het budget 2019 gaat uit van een resultaatsverbetering t.o.v. het lopend meerjarenplan.

De autofinancieringsmarge (AFM) 2019 verbetert met bijna 100.000 EUR, i.c. van 3.244 EUR in het 
lopend meerjarenplan naar 102.197 EUR in het nieuw budget 2019.

Beschrijving
Aanleiding en context
Behoefte tot aanpassing van de budgetcijfers 2019 opgenomen in het lopend meerjarenplan, 
vastgesteld in OCMW-raad van 23 november 2017 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 11 
december 2017.

Argumentatie
Het budget 2019 gaat uit van een resultaatsverbetering t.o.v. het lopend meerjarenplan en wordt ter 
vaststelling voorgelegd aan de OCMW-raad
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1. De doelstellingennota 2019

In 2019 worden geen nieuwe acties toegevoegd. Wel worden er 14 acties afgesloten omdat het 
project afgelopen is of omdat de actie gerealiseerd is.

2. Het investeringsbudget 2019

De transactiekredieten voor de investeringsuitgaven bedragen 14.876.198 EUR in 2019. De verhoging 
t.o.v. het bedrag geraamd vorig jaar wordt verklaard door enerzijds het doorschuiven van kredieten 
uit 2018 (b.v. voor Begijnhof en Bellegem), anderzijds door de nieuwe projecten Deelfabriek en Buda 
25/27 (ondersteunende diensten). Anderzijds schuiven ook enkele kredieten die vorig jaar voorzien 
waren in 2019 (gedeeltelijk) door naar de toekomst. Dat is b.v. het geval voor de projecten St.-Jozef 
en Klooster. 

De totale investeringsontvangsten voor 2019 bedragen 9.819.477 EUR, zijnde desinvesteringen ten 
bedrage van 4.994.740 EUR en investeringssubsidies voor de som van 4.824.737 EUR. Op de 
desinvesteringsplanning staat een combinatie van bouwgrond, hoevegebouwen en landbouwgrond. 
Een aantal desinvesteringen zijn vooruitgeschoven vanuit 2018.

3. Exploitatiebudget en AFM 2019

Voornaamste werkhypotheses bij de opmaak van het exploitatiebudget 2019: 

-      Geen index meer in 2019 (die van 2018 werkt wel nog verder door)

-      Steun & activering:

 Toename leefloon met 3%, equivalent leefloon met 7%, subsidiepercentage steun is 
gemiddelde van de voorbije 3 jaar. 

 Toevoegen ramingen voor Kortrijks Menswaardig Inkomen (KMI) en Huurgarantiefonds
 Assumptie aantal leerwerknemers 2019 = 125 VTE.

-      Nieuwe gebouwen en exploitatiegevolgen

 Volksrestaurant: na financiële evaluatie opstart behoud assumptie budgetneutrale exploitatie 
(na opleg steun voor kortingstarieven).

 Budgetneutrale uitbreiding kinderopvang boven restaurant t.g.v. betere subsidiëring.
 Opening Bellegem voorzien medio 2019. Toepassing infrastructuurforfait. 

-      Personeel: Geen uitbreiding op eigen kost, enkel als er financiering tegenover staat (m.u.v. derde 
ronde maaltijddienst).

Bij toepassing van deze assumpties en andere gekende wijzigingen verhoogt de gebudgetteerde AFM 
in 2019 met bijna 100.000 EUR, i.c. van 3.244 EUR in het lopend meerjarenplan tot 102.197 EUR in 
het nieuw budget 2019. 

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.

Eerdere beslissingen:

 Vaststelling meerjarenplan 2014-2020 in zitting OCMW-raad van 23 november 2017.
 Goedkeuring meerjarenplan 2014-2020 in zitting Gemeenteraad van 11 december 2017.
 Advies van Management Team OCMW op 4 oktober 2018.
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 Advies van College van Burgemeester en Schepenen op 29 oktober 2018.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.

Besluit
Punt 1
De Raad stelt het OCMW-budget 2019 vast met volgende kerncijfers:

 2019
uit lopend MJP wijziging nieuw budget 

2019
Gemeentelijke bijdrage 13.760.558 0 13.760.558
Exploitatiebudget (B-A) 1.906.024 16.943 1.922.967
   A. Uitgaven 65.822.379 877.571 66.699.950
   B. Ontvangsten 67.728.403 894.514 68.622.917
Investeringsbudget (B-A) -6.481.771 1.425.050 -5.056.721
   A. Uitgaven 11.683.749 3.192.449 14.876.198
   B. Ontvangsten 5.201.978 4.617.499 9.819.477
Autofinancieringsmarge 3.244 98.952 102.196

Bijlagen
- B2019

3 2018_OR_00076 Oninbare vorderingen. - Voorstel tot 
afboeking oninbare dossiers.

3 - 2018_OR_00076 - Oninbare vorderingen. - Voorstel tot afboeking oninbare dossiers.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Annie Vermeersch

Beknopte samenvatting
De financiële dienst heeft een lijst samengesteld met oninvorderbare dossiers. De lijst omvat 
terugvorderingen van de sociale dienst (leefloon, huurwaarborgen en overige steun) maar ook 
facturen van diverse OCMW-diensten voor een totaal bedrag van 54.547,05 euro.

Beschrijving
Aanleiding en context
De financiële dienst heeft een lijst samengesteld met oninvorderbare dossiers. Deze lijst bevat:

terugvorderingen sociale dienst (leefloon): 7.538,43
terugvorderingen sociale dienst (huurwaarborg): 13.455,32
terugvorderingen sociale dienst (overige steun):  25.607,78
diverse facturen: 7.945,52

Argumentatie
De financieel directeur ziet geen financieel verantwoorde uitvoeringsmogelijkheden. Per item is er een 
beperkte omschrijving met de reden van oninbaarheid.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
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Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
In het budget is 168.300 EUR voorzien op het rekeningnummer 'minderwaarde op realisatie van 
operationele vorderingen', beleidsitem 300.
In mei werd reeds 46.941,92 EUR aangewend.

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Punt 1
De raad beslist dat de vermelde vorderingen voor een totaal bedrag van 54.547,05 euro als 
oninvorderbaar worden afgeboekt.

Bijlagen
- Lijst oninvorderbare dossiers - nov_18.pdf

4 2018_OR_00079 Indexatie en aanpassing van de prijzen in de 
woonzorgcentra en assistentiewoningen. - 
Wijziging principe van indexatie. - 
Goedkeuren

4 - 2018_OR_00079 - Indexatie en aanpassing van de prijzen in de woonzorgcentra en assistentiewoningen. - Wijziging principe van indexatie. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Verhaeghe

Beknopte samenvatting
In de Raad van 17 januari 2013 werd beslist om de dagprijzen en de afwezigheidskorting aan te 
passen na indexering van de pensioenen. Hiervan gebeurt telkens een kennisgeving aan de OCMW-
Raad.

Naar aanleiding van de spilindexoverschrijding in augustus 2018 kunnen de dagprijzen en de 
afwezigheidskorting met 3,31% worden verhoogd. Als bijlage een overzicht van de evolutie van de 
dagprijzen van de woonzorgcentra en assistentiewoningen. 

We stellen voor om vanaf nu de prijsaanpassingen telkens in januari door te voeren.  Voor de 
nieuwbouwprojecten is er in plaats van de vroegere VIPA subsidies in de dagprijs 
een infrastructuurforfait begrepen van momenteel € 5. Dit infrastructuurforfait zou in de toekomst 
telkens in januari worden geïndexeerd.  Om schommelingen in de netto aangerekende prijs aan de 
bewoner te beperken wordt voorgesteld om de indexatie van de dagprijzen telkens in januari door te 
voeren. 

Beschrijving
Aanleiding en context
De vraag tot aanpassing van de dagprijzen is conform de eerder genomen raadsbeslissing. Bij 
indexering van de pensioenen volgt een aanpassing van de dagprijzen. Een ouderenzorgvoorziening 
mag jaarlijks de prijzen van zijn verschillende kamer- of opvangtypes indexeren. Op basis van de 
huidige indexen kunnen de prijzen met 3,31% worden verhoogd. We dienen de indexering wel eerst 
mee te delen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid via het e-loket. 
We stellen voor deze aanpassing te laten ingaan op 1 januari 2019.  
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We stellen voor om voortaan telkens in januari de prijsaanpassingen door te voeren. Reden hiervoor is 
de gewijzigde manier van subsidiëring. Bij nieuwbouw is er een infrastuctuurforfait inbegrepen van 
momenteel € 5. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal dit infrastructuurforfait telkens in januari 
indexeren. Doordat het forfait deel uitmaakt van de dagprijs, is het aangewezen om de principes op 
elkaar af te stemmen en de indexatie van de dagprijzen op hetzelfde tijdstip te laten doorgaan. 
Voeren we de indexering op een ander tijdstip door, dan zouden bewoners geconfronteerd worden 
met prijsschommelingen in de netto aangerekende prijs. 

Argumentatie
Het is aan de Raad om het systeem van werken rond aanpassingen dagprijzen goed te keuren. Het 
voorstel ligt voor om het bestaande principe te wijzigen.

Juridische grond
KB van 12 augustus 2005 dat procedures bepaalt waarbij prijsverhogingen door de minister moeten 
behandeld of goedgekeurd worden.

MB van 12 augustus 2005 dat de procedures bepaalt waarbij de prijsverhogingen door de minister 
moeten behandeld of goedgekeurd worden.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De raad beslist om de aanpassing van de dagprijzen van woonzorgcentra (met inbegrip van de 
afwezigheidskorting) en de assistentiewoningen door te voeren vanaf 1 januari 2019 met 3,31% 
conform de raadsbeslissingen van 17 januari 2013 en 19 januari 2012.

Punt 2
De raad beslist om het systeem van indexering vanaf nu aan te passen en gelijk te schakelen met het 
systeem dat het Agentschap Zorg en Gezondheid hanteert. De raad beslist om de dagprijzen en de 
afwezigheidskorting telkens in januari door te voeren.

Bijlagen
- voorstel nieuwe tarieven WZC en Assistentiewoningen.xls

5 2018_OR_00077 Indexatie barema's samenhangend met de 
dagprijzen woonzorgcentra - Bepaling van 
het bedrag van het zakgeld en van daarmee 
samenhangende barema's, ten voordele van 
financieel behoeftige bewoners in 
woonzorgcentra. - Goedkeuren

5 - 2018_OR_00077 - Indexatie barema's samenhangend met de dagprijzen woonzorgcentra - Bepaling van het bedrag van het zakgeld en van daarmee samenhangende barema's, ten voordele van financieel behoeftige bewoners in woonzorgcentra. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Verhaeghe

Beknopte samenvatting
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Aan de vaststelling van de dagprijzen in onze woonzorgcentra zijn een aantal andere bedragen 
gekoppeld, die geëvalueerd worden bij verhoging van die dagprijzen. Naar aanleiding van de 
spilindexoverschrijding kunnen de dagprijzen in de woonzorgcentra en assistentiewoningen met 
3,31% worden verhoogd. Gelijklopend worden de bedragen van de vakantietoelage, het zakgeld en 
de tussenkomst in begrafeniskosten met eenzelfde percentage verhoogd vanaf januari 2019.

We stellen voor om vanaf nu de prijsaanpassing voor de dagprijzen, en aansluitend het zakgeld, 
vakantiegeld en tussenkomst in begrafeniskosten, telkens in januari door te voeren. De 
subsidiëringsprincipes wijzigden namelijk. Bij nieuwbouw is er in de dagprijs een infrastructuurforfait 
vervat van momenteel € 5. Dit bedrag wordt in de toekomst telkens in januari geïndexeerd. Door 
gelijkschakeling van het tijdstip van indexering voorkomen we voor bewoners prijsschommelingen in 
de netto aangerekende prijs. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Zoals gebruikelijk worden na indexering van de pensioenen de dagprijzen in de woonzorgcentra en 
assistentiewoningen aangepast. De indexatie gebeurt op basis van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Op basis van de huidige indexen kunnen de prijzen met 3,31% worden 
verhoogd. Bij verhoging van de dagprijs werden het zakgeld, de vakantietoelage en tussenkomst in 
begrafeniskosten met eenzelfde percentage verhoogd.

a) vakantietoelage
Elke bewoner die vakantiegeld geniet bij zijn pensioen, kan hierover vrij beschikken. In zitting van 12 
juli 2001 besliste ons OCMW om een vakantietoelage van € 250 per jaar toe te kennen aan de 
financieel behoeftige residenten, voor zover zij geen of te weinig vakantiegeld genieten. In 2017 was 
dit bedrag geëvolueerd naar € 342,07. Geïndexeerd wordt dat € 353,39. Ons OCMW laat elke bewoner 
zijn vakantiegeld behouden, m.a.w. het vakantiegeld wordt in geval van financiële behoeftigheid niet 
meegerekend als inkomen.

b) Zakgeld
Aan iedere bewoner wordt zakgeld toegekend. Vanaf augustus 2017 gaat dit over 
€ 112,69. Indien het een echtpaar is, dan ontvangt elke partner het volledige bedrag. Bij toepassing 
van 3,31% verhoging bedraagt het zakgeld € 116,42. 
Aansluitend bij de zakgeldaanpassingen wordt sinds 1997 ook het vrijgesteld spaargeld aangepast. 
Indien bij opname spaargeld beschikbaar is, of indien na opname zakgeld gespaard werd, dan wordt 
hiervan € 1 805,80 vrijgesteld voor latere betaling van begrafeniskosten. Gezien beslist werd ook dit 
bedrag aan de stijging van het indexcijfer te koppelen, wordt de vrijstelling € 1 865,57 vanaf januari 
2019.

c) Tussenkomst in begrafeniskosten
Voor een teraardebestelling wordt de tussenkomst verhoogd van € 1 364,50 naar € 1 409,66. Voor 
een crematie gaan we van € 2 031,74 naar € 2 098,99. Hiervan wordt € 420 teruggevorderd van het 
crematorium.

We stellen voor om, indien het principe van aanpassing van de dagprijzen wijzigt, deze gekoppelde 
tussenkomsten af te stemmen en eenzelfde systeem toe te passen vanaf heden.  

Argumentatie
Beslissing van de Raad om wijzigingen in de bedragen te koppelen aan de wijzigingen van de 
dagprijzen.

Juridische grond
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KB van 25 april 2004 uitgevaardigd tot vaststelling van het statuut van het zakgeld van sommige 
rusthuisbewoners en tot bepaling van de kosten die niet op dit zakgeld mogen worden aangerekend.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Financiën algemeen
Geen advies ontvangen

Besluit
Punt 1
De raad beslist om, na kennisgeving aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, eenzelfde procentuele 
verhoging toe te passen voor de vakantietoelage, zakgeld en tussenkomst in begrafeniskosten vanaf 
januari 2019. Dit zowel voor eigen als voor andere woonzorgcentra.

Punt 2
De raad beslist om voortaan jaarlijks, telkens in januari, de indexatie van de dagprijzen en de daaraan 
gekoppelde barema's door te voeren.

6 2018_OR_00089 Allemaal digitaal. - Opleidingen en 
workshops. - Gunning

6 - 2018_OR_00089 - Allemaal digitaal. - Opleidingen en workshops. - Gunning

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ann Andries

Beknopte samenvatting
Deze nota bespreekt de gunning van de opdracht "@llemaal digitaal - opleidingen en workshops".

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de opdracht “@llemaal digitaal - opleidingen en workshops” werd een bestek met nr. 
2018/1574 opgesteld door de directie bedrijfsvoering.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Perceel 1 (computer-, internet-, tablet- en smartphoneopleidingen voor beginnende gebruikers of 
gebruikers met trager leertempo);
* Perceel 2 (vraaggestuurde opleidingen computer, internet, tablet en smartphone voor kwetsbare 
groepen), raming: 24.000,00 euro/jaar;
* Perceel 3 (workshops mediawijsheid en digitale geletterdheid ), raming: 10.000,00 euro/jaar.
 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 34.000,00 euro/jaar.
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 juli 2018 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en besliste volgende ondernemers uit 
te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Howest – Industrial Design Center;
- Howest – Digital Arts and Entertainment;
- Vives – Maaklab;
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- Vives Lego Education Innovation Studio;
- Mediaraven vzw;
- De Creatieve Stem vzw;
- Fablab Factory;
- Budalab;
- CVO Roeselare - Creo vzw;
- CVO 3 Hofsteden;
- CVO Miras;
- Open school voor volwassenen - Centrum voor Basiseducatie vzw;
- Mentor vzw;
- Volkshogeschool Midden en Zuid West-Vlaanderen vzw (Vormingplus).

Argumentatie
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 september 2018 om 12.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 1 januari 2019.
 
Volgende offertes werden ontvangen:
 
* Perceel 1 (computer-, internet-, tablet- en smartphoneopleidingen voor beginnende gebruikers of 
gebruikers met trager leertempo): 1 offerte van 
CVO Roeselare - Creo vzw, KBO nr. BE 0407.065.547, Arma-Klarenstraat 40 te 8800 Roeselare;

* Perceel 2 (vraaggestuurde opleidingen computer, internet, tablet en smartphone voor kwetsbare 
groepen): 3 offertes van:
   - Mentor vzw, KBO nr. BE 0472.751.175, Wandelweg 11 a te 8500 Kortrijk - 24.000,00 euro 
(vrijgesteld van btw);
   - Open school voor volwassenen - Centrum voor Basiseducatie vzw, KBO nr. BE 0896.093.819, Sint-
Elooisdreef 56A te 8500 Kortrijk - 20.429,60 euro (exclusief btw) of 24.719,82 euro (inclusief 21% 
btw);
   - CVO Roeselare - Creo vzw, KBO nr. BE 0407.065.547, Arma-Klarenstraat 40 te 8800 Roeselare - 
32.400,00 euro (exclusief btw) of 39.204,00 euro (inclusief 21% btw);

* Perceel 3 (workshops mediawijsheid en digitale geletterdheid ): 3 offertes van:
   - Volkshogeschool Midden en Zuid West-Vlaanderen vzw (Vormingplus), KBO nr. BE 0859.901.733, 
Wandelweg 11 te 8500 Kortrijk - 5.910,00 euro (exclusief btw) of 7.151,10 euro (inclusief 21% btw);
   - Mentor vzw, KBO nr. BE 0472.751.175, Wandelweg 11 a te 8500 Kortrijk - 9.000,00 euro 
(vrijgesteld van btw);
   - De Creatieve Stem vzw, KBO nr. BE 0549.896.562, Antoon Catriestraat 6 te 9031 Drongen - 
11.400,00 euro (exclusief btw) of 13.794,00 euro (inclusief 21% btw).
 
De directie bedrijfsvoering stelde op 10 september 2018 het verslag van nazicht van de offertes op 
voor de drie percelen.
De directie bedrijfsvoering stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (computer-, internet-, tablet- en smartphoneopleidingen voor beginnende gebruikers of 
gebruikers met trager leertempo): CVO Roeselare - Creo vzw, KBO nr. BE 0407.065.547, Arma-
Klarenstraat 40 te 8800 Roeselare;
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.
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* Perceel 2 (vraaggestuurde opleidingen computer, internet, tablet en smartphone voor kwetsbare 
groepen): Mentor vzw, KBO nr. BE 0472.751.175, Wandelweg 11 a te 8500 Kortrijk, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 24.000,00 euro (vrijgesteld van btw) mits het verkrijgen van een 
visum;

* Perceel 3 (workshops mediawijsheid en digitale geletterdheid ): De Creatieve Stem vzw, KBO nr. BE 
0549.896.562, Antoon Catriestraat 6 te 9031 Drongen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 11.400,00 euro (exclusief btw) of 13.794,00 euro (inclusief 21% btw) mits het verkrijgen van een 
visum.

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) en artikel 57.
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
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Budgetsleutel: 2019/GBB-CBS/0909-02/6131006

Beleidsdoelstelling(en)
Een stadsbestuur dat transparant en sober is | We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en 
digitaal geïnspireerde dienstverlening.

Besluit
Punt 1
De raad gunt de opdracht “@llemaal digitaal - opleidingen en workshops” aan de economisch meest 
voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
* Perceel 1 (computer-, internet-, tablet- en smartphoneopleidingen voor beginnende gebruikers of 
gebruikers met trager leertempo): CVO Roeselare - Creo vzw, KBO nr. BE 0407.065.547, Arma-
Klarenstraat 40 te 8800 Roeselare;
* Perceel 2 (vraaggestuurde opleidingen computer, internet, tablet en smartphone voor kwetsbare 
groepen): Mentor vzw, KBO nr. BE 0472.751.175, Wandelweg 11 a te 8500 Kortrijk, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 24.000,00 euro (vrijgesteld van btw);
* Perceel 3 (workshops mediawijsheid en digitale geletterdheid ): De Creatieve Stem vzw, KBO nr. BE 
0549.896.562, Antoon Catriestraat 6 te 9031 Drongen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 11.400,00 euro (exclusief btw) of 13.794,00 euro (inclusief 21% btw).
 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2018/1574.
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Bijlagen
- offerte_CVO Roeselare.pdf
- offerte_Mentor.pdf
- offerte_De Creatieve Stem.pdf
- 20181574_Perceel_1_2018_09_10_Verslag van nazicht van de offertes.doc
- 20181574_Perceel_2_2018_09_10_Verslag van nazicht van de offertes.doc
- 20181574_Perceel_3_2018_09_10_Verslag van nazicht van de offertes.doc

7 2018_OR_00080 Addendum Samenwerkingsovereenkomst De 
Poort Werk 2019 - Extra ploeg op groen en 
schoonmaak vanuit leerwerkplaats voor 
opdrachten OCMW

7 - 2018_OR_00080 - Addendum Samenwerkingsovereenkomst De Poort Werk 2019 - Extra ploeg op groen en schoonmaak vanuit leerwerkplaats voor opdrachten OCMW

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nele Hofman

Beknopte samenvatting
In april 2018 werd het groenonderhoud overgedragen van de technische dienst naar de Poort, 
leerwerkplaats. Er werd reeds voor 1 jaar addendum goedgekeurd tav de Poort. Met deze nota vragen 
we voor 1 jaar verlenging van deze opdracht tot eind 2019. In 2019 worden alle 
samenwerkingsovereenkomsten vernieuwd voor de komende 6 jaar, dan bedden we deze opdracht 
verder in.

In december verhuist de sociale dienst en activering naar campus Reep, hospitaalsite. In het budget 
zijn middelen voorzien voor de schoonmaak van het gebouw. We stellen voor om de schoonmaak uit 
te voeren via een ploeg binnen de leerwerkplaats. Dit vraagt een uitbreiding met 1 instructeur voor 
een nieuwe ploeg. We stellen dit ook voor tot eind 2019 om dan verder mee op te nemen in de 
onderhandeling van de nieuwe overeenkomst. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanleiding is continuering van overheveling (beslist april 2018) van groenonderhoud van technische 
dienst naar leerwerkplaats waarbij er instructeur een ploeg leerwerknemers opleidt en aanstuurt. 2e 
aanleiding is ingebruikname campus Reep Hospitaal, extra gebouw, waar de leerwerkplaats nieuwe 
een extra ploeg onderhoud zal opstarten.

Beide geven kansen voor leerwerknemers naar opleiding, vakkennis en mogelijke doorstroom naar 
werk in stad of OCMW in reguliere functies.

Argumentatie
Binnen de leerwerkplaats zijn alle instructeurs aangeworven op de payroll van de Poort.  

We breiden de bestaande samenwerkingsovereenkomst de Poort werk voor 2018 uit aan de hand van 
dit addendum met loonkost voor de 2 extra VTE instructeurs 2019 met een bedrag van 108.000 euro.

Bovenstaande werkwijze geldt voor 2019. Omwille van de integratie van Stad en OCMW worden alle 
werkingen grondig herbekeken, wordt ook de positie van de leerwerkplaats bekeken binnen de groep. 
Ook in 2019 worden alle samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en worden nieuwe voorstellen van 
overeenkomst gebracht. We brengen in 2019 nieuw voorstel naar de Raad rekening houdend met 
integratie Stad en OCMW, nieuwe SWO. 

Regelgeving bevoegdheid
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De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
De middelen zijn voorzien in het budget, maar niet als toelage voor De Poort. 

In het nieuw budget 2019 is de groen-instructeur wel toegevoegd, maar het budget voor poets is 
voorzien op de vzw Zusters Augustinessen. 

Bij goedkeuring van dit agendapunt, zal er met de budgetwijziging 2019 een verschuiving naar de 
toelage moeten gebeuren.  

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Besluit
Punt 1
De Raad gaat akkoord met addendum overeenkomst de Poort voor uitbreiding 2 instructeurs voor 1 
jaar voor uitvoeren opdrachten groen en schoonmaak.

Bijlagen
- samenwerkingsovereenkomst  de Poort werk 2.docx
- raadnota addendum de Poort 2018 instructeur Groen.doc

8 2018_OR_00081 Selectieprocedure baby-peuter opvang - 
Aanleggen van een verlengbare werfreserve 
voor de functie van kinderbegeleider 

8 - 2018_OR_00081 - Selectieprocedure baby-peuter opvang - Aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de functie van kinderbegeleider 

Inhoudelijk verantwoordelijke
Robbe Struyve

Beknopte samenvatting
Aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de functie van kinderbegeleider baby-peuter 
opvang.

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanleggen van een verlengbare werfreserve voor de functie van kinderbegeleider baby-peuter opvang 
(D1-3). De huidige werfreserve die is vastgelegd naar aanleiding van de vorige selectieprocedure voor 
de functie van assistent kinderbegeleider baby-peuter opvang is nagenoeg uitgeput.

Argumentatie
In de raadszitting van 19 februari 2015 werden de geslaagde kandidaten assistent begeleider in de 
kinderopvang opgenomen in de werfreserve voor de periode van 1 februari 2015 tot en met 31 
januari 2017. In zitting van 15 december 2016 besliste de raad om de werfreserve voor de functie van 
assistent kinderbegeleider baby-peuter opvang te verlengen voor de periode van 2 jaar van 1 februari 
2017 tot 31 januari 2019.

De huidige werfreserve kinderbegeleider baby-peuter opvang, die loopt tot 31 januari 2019, is 
nagenoeg uitgeput.
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Het OCMW diende daarnaast T1 en T2 subsidies in bij Kind en Gezin. Bij goedkeuring van de 
subsidiedossiers stijgt het aantal kindplaatsen van 26 naar 53 en kan de huidige 7.50 VTE 
kinderbegeleiders baby-peuter opvang worden uitgebreid naar 10.60 VTE.

Om in te spelen op tijdelijke en blijvende noden m.b.t. personeelsbezetting binnen het Blokkenhuis en 
om de uitbreiding van het aantal VTE kinderbegeleiders in te vullen bij goedkeuring van de 
subsidiedossiers dringt een nieuwe selectieprocedure zich op.

We stellen daarom voor om in deze raadszitting over het volgende te beslissen:

 om een selectieprocedure voor de functie van kinderbegeleider baby-peuter (niveau D1-3, 
contractueel) op te starten en een verlengbare werfreserve aan te leggen voor deze functie

 de personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te organiseren 
en deze in de volgende raadszitting te bekrachtigen

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De rechtspositieregeling voor het personeel

de personeelsformatie

het budget en het meerjarenplan

Besluit
Punt 1
De raad beslist om een selectieprocedure voor de functie van kinderbegeleider baby-peuter opvang 
(niveau D1-3, contractueel) op te starten en een verlengbare werfreserve van 2 jaar aan te leggen 
voor deze functie.

Punt 2
De raad beslist de personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te 
organiseren en deze te bekrachtigen in de raad van 20 december 2018.


