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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

18 oktober 2018 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting

Verslag vorige zitting. 
Het verslag van de zitting van 20 september 2018 wordt goedgekeurd. 

OPENBARE ZITTING
1 - 2018_OR_00054 - Dwangbevelen - Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring

1 2018_OR_00054 Dwangbevelen - Uitvaardiging dwangbevel 
en invordering bij aantal dossiers: voorstel 
tot visering en uitvoerbaarverklaring
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 financiële dienst heeft 12 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een 
totaal van 15.874,32 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:

 dat de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is.
 dat aan de schuldenaars meerdere aanmaningen gestuurd zijn, waarvan de laatste 

aangetekend.

Argumentatie
Het betreft invorderingsdossiers waar alle minnelijke inningsmogelijkheden uitgeput zijn en waarbij er 
een sterk vermoeden van solvabiliteit is.

Sedert november 2011 heeft de Raad 254 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

Voortgangsrapportering:

 aantal dossiers
Volledig vereffend 150
Afbetaling bij gerechtsdeurwaarder   30
Verkoop gepland    2
Dossier recent opgestart, nog geen zicht op verdere evolutie    0
Vordering opgenomen in dossier CSR van de schuldenaar   18
Uitverkocht: max gerecupereerd, saldo oninbaar    8
Niet uitvoerbaar, schuldenaar insolvabel   46
 254
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Tussenkomst ter zitting

Raadslid Frederik Benoit vraagt uitleg bij de vordering van € 7.978,01. Deze vraag wordt 
meegenomen als opvolgpunt naar de volgende besloten zitting omwille van de persoonsgebonden 
informatie.

Juridische grond
Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit citaat:

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. 
Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor maatschappelijk welzijn alleen worden 
geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar 
moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. Schulden van een publiek 
rechtspersoon kunnen nooit via dwangbevel worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot 
worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij verzoekschrift of door een 
dagvaarding ten gronde.

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

Punt 1
Met betrekking tot de lijst van 12 invorderingsdossiers (totaal 15.874,32 EUR) die de financieel 
directeur voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevelen, verleent de Raad visum en verklaart deze 
uitvoerbaar.

Bijlagen
 Lijst dwangbevelen okt18.pdf

2 - 2018_OR_00065 - Provisies - Toekenning kasprovisie aan SWITCH - Aktename

2 2018_OR_00065 Provisies - Toekenning kasprovisie aan 
SWITCH - Aktename
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 het gezinsondersteunend project SWITCH worden vaak activiteiten voor kinderen en ouders in de 
Deelfabriek georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de driemaandelijkse Speelfabriek, WK 
Deelfabriek, Sinterklaasactie, etc. Daarnaast zal er in september een wekelijks ontmoetingsmoment 
(nl. De Kinderpraat) voor ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar opgestart worden.
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Momenteel prefinanciert de medewerker de kleine materialen aan die nodig zijn voor deze activiteiten 
met persoonlijke middelen. Om deze prefinanciering te vermijden is het wenselijk dat de medewerker 
een kasvoorschot van € 250 vanuit het project SWITCH ontvangt.

Argumentatie
Dit voorschot zal voornamelijk gebruikt worden voor de aankoop van:

• Knutselmateriaal (bv. Verf, stickers, ...)

• Kleine boodschappen: bij elke Speelfabriek krijgen de kinderen een vieruurtje (bv. Fruit, smoothies, 
…)

• Eenmalige activiteiten/acties (bv. Gezinsfoto's laten nemen en afdrukken, inpakpapier voor de 
Sinterklaascadeaus, …)

• Praktische aankopen (bv. Slotje om deur te sluiten, batterijen, …)

Juridische grond
Overeenkomstig artikel 164 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 kan de algemeen directeur 
deze provisie toekennen na advies van de financieel beheerder. Deze provisie moet ter kennisgeving 
aan de Raad voorgelegd worden en wordt opgenomen in de afsprakennota tussen de algemeen 
directeur en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De algemeen directeur heeft het kasvoorschot toegekend op 9 oktober 2018. 

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
De raad neemt er akte van dat de algemeen directeur een provisie van € 250 heeft toegekend aan de 
medewerker van het project SWITCH voor betaling van de kleine uitgaven. 

3 - 2018_OR_00066 - Provisies - Verdubbeling van de toegekende kasprovisies aan de woonzorgcentra - Aktename

3 2018_OR_00066 Provisies - Verdubbeling van de toegekende 
kasprovisies aan de woonzorgcentra - 
Aktename
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



5/31 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Beschrijving
Aanleiding en context
In de zitting van 17 mei 2018 nam de raad akte van de toekenning van een provisie aan de 
animatieverantwoordelijken van de woonzorgcentra voor de algemene werking en de uitstappen.

De provisies werden als volgt toegekend aan de animatieverantwoordelijken (2 per woonzorgcentrum) 
die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de provisierekening:

 

DE WEISTER

Vandenweghe Nathalie // Santy Evy

LICHTENDAL

An Terrie // Vandewalle Ellen

SINT-JOZEF

Boudrez Natascha // Stefanie Dufour

BIEZENHEEM

Delahousse Griet // Vandenbogaerde Sander

TER MELLE

Mestdagh Jurgen // Huysentruit Cindy

 

De toegekende bedragen zijn:

•           De Weister en Lichtendal: 1.000 EUR

•           Ter Melle en Biezenheem: 1.500 EUR

•           St-Jozef: 2.500 EUR 

Argumentatie
Na een eerste evaluatie is vastgesteld dat de voorschotten niet volstaan voor een vlotte werking. Er 
wordt dus voorgesteld om de voorschotten in alle WZC’s te verdubbelen.

De toegekende bedragen worden dan:

•           De Weister en Lichtendal: 2.000 EUR

•           Ter Melle en Biezenheem: 3.000 EUR

•           St-Jozef: 5.000 EUR 

Juridische grond
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Overeenkomstig artikel 164 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 kan de algemeen directeur 
deze provisie toekennen na advies van de financieel beheerder. Deze provisie moet ter kennisgeving 
aan de Raad voorgelegd worden en wordt opgenomen in de afsprakennota tussen de algemeen 
directeur en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De algemeen directeur heeft de verdubbeling van de provisies toegekend op 9 oktober 2018.

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
De raad neemt er akte van dat de algemeen directeur de toegekende provisies aan de 
woonzorgcentra heeft verdubbeld. De toegekende bedragen worden dan: 2.000 EUR voor WZC De 
Weister en WZC Lichtendal, 3.000 EUR voor WZC Ter Melle en WZC Biezenheem en 5.000 EUR voor 
Sint-Jozef.

4 - 2018_OR_00059 - Camerareglement - Voorstel tot goedkeuring

4 2018_OR_00059 Camerareglement - 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
Cameratoezicht kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van medewerkers en andere 
betrokkenen. Daarom is het aangewezen de taken, verantwoordelijkheden en procedures in het kader 
van de camerabeelden vast te leggen in een camerareglement.

Argumentatie
Het OCMW verzamelt en verwerkt camerabeelden op werkplekken van zijn medewerkers ten behoeve 
van:

 de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen die 
zich op terreinen of in gebouwen van het OCMW begeven;

 de beveiliging van de toegang tot terreinen en gebouwen van het OCMW;
 de bewaking van zaken die zich op terreinen en in gebouwen van het OCMW bevinden;
 het vastleggen van incidenten.
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Het camerareglement werd voorgelegd en goedgekeurd in het basisoverleg van 21 september 2018 
en wordt opgenomen als bijlage bij het arbeidsreglement.

We vragen de raad het voorgelegde camerareglement in bijlage goed te keuren.

Opmerking: De camera’s in het Begijnhof worden gebruikt in het kader van de veiligheid en de 
diefstalpreventie, en filmen geen medewerkers op hun werkplek. Daarom vallen deze camera’s buiten 
het voorgelegde reglement.

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
De raad keurt het voorgelegde camerareglement OCMW Kortrijk goed.

Bijlagen
 bijlage 1 - locaties.pdf
 Bijlage 2 -geautoriseerde personen.docx
 Camerareglement.pdf



Camerareglement – OCMW Kortrijk 

Reglement cameratoezicht OCMW Kortrijk

Inleiding

Op de terreinen en in gebouwen van OCMW Kortrijk (hierna het OCMW) wordt gebruik gemaakt
van cameratoezicht. De beeldinformatie die met dit cameratoezicht wordt verkregen, wordt digitaal
vastgelegd en is een verwerking van persoonsgegevens. Het inzetten van cameratoezicht is voor
het OCMW een maatregel om:

 de veiligheid en gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen op zijn terreinen en
in zijn gebouwen te beschermen;

 zijn terreinen en gebouwen te beveiligen;
 de zaken die zich op zijn terreinen of in zijn gebouwen bevinden te bewaken; en
 incidenten vast te leggen.

Cameratoezicht kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van medewerkers en andere
betrokkenen. Het OCMW maakt daarom alleen gebruik van cameratoezicht op locaties waar dit
noodzakelijk  is  en  minder  ingrijpende  maatregelen  niet  effectief  zijn.  Dit  wordt  per  locatie
beoordeeld en vervolgens periodiek geëvalueerd.

Het doel van dit reglement is bevorderen en waarborgen dat:

 het  OCMW  de  geldende  wet-  en  regelgeving  met  betrekking  tot  bescherming  van
persoonsgegevens naleeft;

 cameratoezicht integer wordt ingezet;
 medewerkers en andere betrokkenen voldoende zijn geïnformeerd over de wijze waarop

het OCMW met cameratoezicht omgaat.

Het reglement geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures binnen het
OCMW en omschrijft op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Doeleinden

Het OCMW verzamelt en verwerkt de camerabeelden uitsluitend ten behoeve van:

 de bescherming van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en andere betrokkenen
die zich op terreinen of in gebouwen van het OCMW begeven;

 de beveiliging van de toegang tot terreinen en gebouwen van het OCMW;
 de bewaking van zaken die zich op terreinen en in gebouwen van het OCMW bevinden;
 het vastleggen van incidenten

In bijlage wordt een lijst opgenomen met de inplantingsplaats van de camera’s per site.

Verantwoordelijkheden en taakverdeling

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor het cameratoezicht.

De algemeen directeur wijst bevoegde medewerkers aan die voor de hoger vermelde doeleinden
het camerasysteem mogen bedienen, de beelden live mogen bekijken en/of terugkijken onder de
voorwaarden bepaald in dit reglement.

Het team systeembeheer van de dienst ICT is verantwoordelijk voor het technisch beheer van het
cameratoezicht en stemt hierover af met de directeur ICT.

Alle  met het cameratoezicht bevoegde medewerkers  gaan vertrouwelijk en integer  om met de
beelden.  Een  medewerker  mag  de  beelden  niet  anders  consulteren  en/of  gebruiken  dan  de
doeleinden en bepalingen van dit reglement en is verplicht tot geheimhouden van hetgeen hem of
haar uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen.

Conform de e-policy is het ook de verantwoordelijkheid van de betrokken medewerkers om de
applicatie die toelaat om de beelden in realtime te bekijken en/of retroactief op te vragen niet
onnodig op te starten of actief te laten staan, als ook om de paswoorden die de toegang tot de
applicatie geven, in voorkomend geval te delen met anderen. 
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Camerareglement – OCMW Kortrijk 

Beveiliging

Het  OCMW  heeft  technische  en  organisatorische  maatregelen  genomen  ter  voorkoming  van
ongeautoriseerde toegang tot de voor het cameratoezicht gebruikte apparatuur en verlies of enige
vorm van onrechtmatige verwerking van de beelden.

Plaatsing van camera’s

Het OCMW maakt bij een besluit tot plaatsing van een camera altijd de afweging tussen enerzijds
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en anderzijds de belangen van
het OCMW.

Cameratoezicht wordt alleen ingezet voor de doeleinden zoals vermeld in dit reglement, op locaties
waar dit noodzakelijk is en minder ingrijpende maatregelen niet effectief zijn.

Cameratoezicht is niet bedoeld om betrokkenen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden of
bezoek te volgen. Bij het plaatsen van de camera’s wordt daarom zoveel mogelijk voorkomen dat
betrokkenen  onnodig  continue  in  beeld  zijn.  Op  locaties  waar  sprake  is  van  verhoogde
veiligheidsrisico’s,  zoals  een  relatief  grote  kans  op  agressie  of  diefstal,  is  het  mogelijk  dat
betrokkenen wel continu in beeld zijn als dit noodzakelijk is en minder ingrijpende maatregelen niet
effectief zijn.

Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden, stickers en/of beeldschermen
bij de in- en uitgangen van de terreinen en gebouwen en op specifieke locaties in de gebouwen
waar  gebruik  wordt  gemaakt  van  cameratoezicht.  Door  publicatie  van  dit  reglement  op  de
openbare  website  van  het  OCMW  en  intranet  worden  medewerkers  en  andere  betrokkenen
geïnformeerd over de doeleinden van het cameratoezicht en de omstandigheden waaronder hun
persoonsgegevens worden verwerkt.

Bewaartermijn camerabeelden

De beelden  worden  maximaal  30  dagen  bewaard  waarna  deze  onomkeerbaar  worden  gewist,
tenzij:

 de beelden verband houden met een incident. In dat geval worden de beelden bewaard tot
het onderzoek naar of de behandeling van het incident is afgesloten;

 een inzageverzoek door  een betrokken partij  is  ingediend en de beelden nog niet  zijn
gewist. In dat geval worden de beelden bewaard totdat is beslist over het inzageverzoek en
– voor zover het verzoek wordt gehonoreerd – de betrokkene inzage in de beelden heeft
gehad.

Inzage en uitgifte camerabeelden

Beelden kunnen op vooraf bepaalde werkstations in realtime worden bekeken, dit om veiligheids-
en  preventieve  redenen.  Het  retroactief  opvragen  van  beelden  kan  enkel  via  de
campusverantwoordelijke of via de dienst ICT. Een overzicht van zowel de werkplekken waarop
beelden in realtime bekeken kunnen worden, als van de campusverantwoordelijken die retroactief
beelden kunnen bekijken, wordt opgenomen in bijlage.

Een betrokkene heeft recht op inzage in de beelden als hij herkenbaar in beeld is en de beelden
nog niet zijn gewist. Het OCMW kan inzage weigeren, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is in het
belang  van  voorkoming,  opsporing  en  vervolging  van  strafbare  feiten  of  ter  bescherming  van
rechten en vrijheden van anderen.

Degene die vermoedt herkenbaar in beeld te zijn geweest, kan ook om inzage verzoeken. Het
OCMW zal dan eerst bekijken of de beelden gegevens van de verzoeker bevatten. Als dit het geval
is, zal het inzageverzoek in behandeling worden genomen.

Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopieën van camerabeelden met daarin
opgenomen  de  betreffende  dag,  tijdsperiode  en  locatie  kan  worden  ingediend  bij  de
campusverantwoordelijke.

Het  verzoek  kan  worden  geweigerd  indien  door  de  inzage  de  privacy  belangen  van  andere
personen worden geschaad.
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Camerareglement – OCMW Kortrijk 

Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden
verzocht indien zijn persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of de persoonsgegevens niet
(meer) relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Opgenomen  camerabeelden  worden  uitsluitend  aan  een  bevoegd  overheidsorgaan  verstrekt
wanneer  daartoe  een  wettig  gegeven  (in  principe  schriftelijk)  bevel  van  het  betreffende
overheidsorgaan  is  ontvangen,  of  wanneer  een  andere  wettelijke  regeling  het  OCMW hiertoe
verplicht.

Slotbepalingen

Dit reglement is aangeboden aan:

 het BOC van 21 september 2018

Dit reglement is vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 oktober 2018.
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5 - 2018_OR_00072 - Archief - Verhuis archief OCMW naar Trezoor - Gunning

5 2018_OR_00072 Archief - Verhuis archief OCMW naar 
Trezoor - 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
Het OCMW-archief wordt vanaf 1 januari 2019 geïntegreerd in het stadsarchief (Trezoor).
Centralisatie van het archief biedt efficiëntiewinsten.
De ondersteunende diensten wensen o.m. vanaf februari 2019 gebruik te maken van de kelderruimte 
in de Budastraat 27. De verhuis in eigen regie uitvoeren is praktisch niet haalbaar.
Er werd een opdracht uitgeschreven voor de verhuis van het OCMW-archief naar Trezoor (Vier Linden 
1, 8501 Kortrijk).

Argumentatie
In het kader van de opdracht “Verhuis archief OCMW” werd een technische beschrijving met nr. 
2018/002 opgesteld door de collega's van team musea en erfgoed:

 Het archief van het OCMW wordt op dit moment bewaard in het administratief centrum in de 
Budastraat 27 - 8500 Kortrijk. De archiefkelder bevindt zich op de -1, enkel via trap 
toegankelijk. Deze is circa 50 meter van de straatzijde verwijderd.

 Het archief omvat circa 1.200 strekkende meter archief, goed voor naar schatting 10.000 
archiefdozen.

 De opdracht houdt in om het archief in volgorde te verpakken (indien nodig), te transporteren 
naar nieuw erfgoeddepot Trezoor (Vier Linden 1, 8500 Kortrijk), uit te pakken en te plaatsen 
op de aangeduide plaats. De archiefruimte is voorzien op +1, goederenlift is aanwezig.

 Uitvoeringstermijn: 15-31 januari 2019

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op maximum 35.000,00 euro inclusief 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde).

Volgende firma's werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opdracht:

 Vervaet Verhuis nv, Ambachtenlaan 24, 9880 Aalter
 VDS Groep, Meensesteenweg 98, 8500 Kortrijk (Bissegem)
 De Borger Verhuizingen, Gentsesteenweg 319, 9240 Zele

Ingediende offertes (incl. BTW en levering) – voor woensdag 3 oktober 2018.
Er werd telkens een plaatsbezoek gevraagd voor het indienen van de offerte. Er werden 3 offertes 
ontvangen:
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Vervaet 32.524,80 17 september 2018
De Borger 12.335,95 27 september 2018
VDS Groep Uurprijs – geen vaste prijs 2 oktober 2018

We stellen voor om, rekening houdend met het voorgaande, de opdracht “Verhuis archief OCMW.” te 
gunnen aan de economisch enige voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde firma De Borger 
Verhuizingen, Gentsesteenweg 319, 9240 Zele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 12.335,95 euro inclusief 21% btw.

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 92 (de geraamde 
waarde excl. btw bereikt de drempel van 30.000,00 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 OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

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

Punt 1
Deze opdracht te gunnen aan de enige voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde firma De 
Borger Verhuizingen, Gentsesteenweg 319, 9240 Zele, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
12.335,95 euro inclusief 21% btw.

Bijlagen

6 - 2018_OR_00052 - Keuringen - Raamcontract keuringen met een looptijd van 3 jaar - Gunning

6 2018_OR_00052 Keuringen - Raamcontract keuringen met 
een looptijd van 3 jaar - 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 
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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 raamcontract met een looptijd van 5 jaar loopt af op 1 juni 2019. Het huidige contract van 
de stad loopt nog tot 2022. Daarom stelde de dienst facility nu een bestek op met een looptijd van 3 
jaar om in 2022 een gezamenlijke opdracht met de stad uit te schrijven.

Argumentatie
In dit kader werd het bestek met nr. 20180830/OPZVB/RL, opgesteld door de dienst Facility, in zitting 
van 21 juni 2018 door de Raad goedgekeurd. De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 
€ 122.706,33 exclusief BTW of € 148.474,66 inclusief 21% BTW. 

De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking met volgende gunningscriteria :

1. Prijs : 60 punten
2. Vorm en opvolging van de keuringsrapporten: 20 punten
3. Planning en opvolging: 12 punten
4. Bijkomende service en dienstverlening: 8 punten

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 augustus 2018 om 10.30 uur te bereiken.

De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 27 april 2019.

Er werden 2 offertes ontvangen:

 VINCOTTE ASBL, Jan Olieslagerslaan 35, Bollebergen 2a 9052 Zwijnaarde te 1800 Peutie 
(€ 108.526,57 exclusief BTW of € 131.317,15 inclusief 21% BTW);

 B.T.V. vzw, CLOVISLAAN 15 te 1000 Brussel (€ 89.117,12 exclusief BTW of € 107.831,72 
inclusief 21% BTW);

De dienst Facility stelde op 18 september 2018 het verslag van nazicht van de offertes op.

De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen 
aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde B.T.V. vzw, CLOVISLAAN 15 te 1000 Brussel, tegen de eenheidsprijzen 
vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

Juridische grond
 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van 
de raad voor maatschappelijk welzijn.

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

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 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, meer bepaald artikel 90, 1°.
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Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
Is voorzien in het exploitatiebudget (verschillende beleidsitems).

De gunning ligt lager dan de raming die aansluit bij het budget. 

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 september 2018, 
opgesteld door de dienst Facility.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Punt 2
De opdracht “raamcontract keuringen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder 
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde B.T.V. vzw, CLOVISLAAN 15 te 
1000 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen 
van een visum.

Punt 3
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
20180830/OPZVB/RL.

Bijlagen

7 - 2018_OR_00057 - Raamovereenkomst -  Aankoop en levering van kantoorartikelen en toners voor Stad en OCMW (2019-2022) - Goedkeuren

7 2018_OR_00057 Raamovereenkomst -  Aankoop en levering 
van kantoorartikelen en toners voor Stad 
en OCMW (2019-2022) - 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 
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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 het kader van een goede dienstverlening en kostenbesparing wenst de stad Kortrijk een 
raamovereenkomst af te sluiten voor de aankoop en levering van kantoorartikelen en toners voor stad 
en ocmw (2019-2022). De huidige overeenkomst eindigt 31 december 2018 voor beide besturen.

Argumentatie
De directie bedrijfsvoering van de stad, het centraal aankooppunt stelde een lastenboek nr 2018/1586 
op voor de raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen en toners stad en ocmw 
(2019-2022).

Deze raamovereenkomst wordt eveneens ter beschikking gesteld onder de vorm van een 
aankoopcentrale voor:

 de diverse stedelijke vzw's van stad en ocmw
 AGB SOK
 AGB Parko
 HVZ Fluvia
 Kerkfabrieken

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 249.626,67 euro (exclusief btw) 
of 302.048,27 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van vier jaar. De raming voor OCMW Kortrijk 
bedraagt voor diezelfde periode € 36.204,98 excl. btw of € 43.808,03 incl. 21% btw.

De stad zal als aanbestedende overheid gunnen voor zowel de stad alsook het ocmw.  De opdracht zal 
gegund worden via een openbare procedure.

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 36 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
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële informatie
Financiële informatie
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Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
Het bestek 'Raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen en toners voor stad en 
OCMW (2019-2022)' met nr. 2018/1586, opgesteld door directie bedrijfsvoering, wordt goedgekeurd.

Punt 2
De Raad gaat akkoord met de gunningswijze 'openbare procedure met gunningscriteria'.

Punt 3
De Raad geeft het mandaat aan de stad om als aanbestedende overheid op te treden voor het 
OCMW.

Bijlagen
 20181586_2018_09_12_Bestek - Model 3P.doc
 raming

8 - 2018_OR_00071 - Verkoop hoeve en grond in Zwevezele.  - Wijziging eindepachtregeling en verkoopsvoorwaarden.  - Goedkeuren

8 2018_OR_00071 Verkoop hoeve en grond in Zwevezele.  - 
Wijziging eindepachtregeling en 
verkoopsvoorwaarden.  - 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
In de zitting van 26 april 2018 keurde de raad de eindepachtregeling en verkoop van de hoeve 
Zeswegenstraat in Zwevezele goed. Op vraag van de pachter werd een regeling uitgewerkt waarbij de 
pachter de gebouwen kon kopen met oog op renovatie. Aansluitend zou de pachter zijn pachtrechten 
en voorkooprecht op de gronden aftekenen. Hij heeft een loopbaanpacht tot 24 augustus 2033. Op 
die manier konden de gronden vrij van pacht verkocht worden en kon de pachter de hoeve voor de 
helft financieren met de eindepachtvergoeding.

De verkoopopbrengst werd als volgt geraamd:

 Verkoop hoeve : € 300.055
 Eindepachtvergoeding : € 150.000
 Verkoop gronden vrij van pacht : € 1.080.396 (opp.: 12 ha 00 a 44 ca)

Totale opbrengst voor het OCMW : 300.055 – 150.055 + 1.080.396 = 1.230.396 euro.
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Argumentatie
Deze procedure werd afgesproken met de pachter en tevens juridisch afgestemd met de notaris. Nu 
de notaris de akte van pachtverbreking voorbereid heeft, beslist de pachter om deze akte toch niet te 
ondertekenen. De notaris kon hem niet overtuigen om zijn woord te houden.  

Tijdens het laatste gesprek confronteerde de medewerker van de patrimoniumdienst de pachter met 
zijn woordbreuk maar hij blijft bij zijn standpunt. Ondanks dat de procedure op zijn eigen voorstel 
werd uitgewerkt is de pachter veranderd van mening. Hij wil zijn pachtrechten (vooral zijn 
voorkooprecht) niet langer afstaan. Hij beweert nu zelf interesse te hebben om naast de hoeve ook de 
gronden te kopen. Daarnaast wil hij opnieuw onderhandelen over de prijs van de hoeve en de 
gronden.

Om uit de impasse te geraken werd een geïnteresseerde koper die zich eerder meldde gecontacteerd. 
Deze gaf aan dat hij geïnteresseerd blijft om de gronden te kopen ook al zijn ze nog verpacht. Hij is 
eveneens bereid om zich op papier te engageren om een bod te doen van € 75.000 per hectare voor 
de verpachte grond tijdens de verkoopsprocedure.

Als de gronden verpacht verkocht worden betaalt het OCMW geen eindepachtvergoeding en moet de 
pachter niet akkoord gaan om zijn voorkooprecht af te tekenen.

De pachter kan dan kiezen om al dan niet zijn voorkooprecht uit te oefenen op basis van het hoogste 
bod. De nieuwe eigenaar en pachter moeten na de verkoop zelf overeenkomen over het einde van de 
pacht en de vergoeding.

In dit nieuw scenario wordt de verkoopsopbrengst als volgt geraamd:

Lot 1: hoeve = 300.055 euro

Lot 2: grond = 900.330 euro

Totaal = 1.200.385 euro (dus 30.011 euro minder)

 

Rekening houdend met de houding van de pachter en het schriftelijke engagement van de 
geïnteresseerde kandidaat stelt de patrimoniumdienst voor om de raadsbeslissing van 26 april te 
herzien: schrapping eindepachtregeling, wijzing verkoopsvoorwaarden en instelprijs.

Het voorstel houdt in dat de hoeve en grond in verpachte toestand, openbaar verkocht worden in 2 
afzonderlijke loten: lot 1 de hoeve en lot 2 de grond (opp. 12 ha 00 a 44 ca) met volgende 
instelprijzen: lot 1: 300.055 euro en lot 2: 900.330 euro. 

De totale verkoopsopbrengst in dit scenario is 30.011 euro lager maar gezien de houding van de 
pachter is dit de enige manier om de verkoop op korte termijn te realiseren. De totaalprijs blijft nog 
altijd zeer gunstig voor het OCMW.

Tussenkomst ter zitting

Raadslid Nic Cattebeke vraagt waarom deze gronden in één lot te koop worden aangeboden en niet 
opgesplitst in loten zoals het geval was bij de gronden in Moorslede. Stafmedewerker Michaël Desmet 
antwoordt met twee argumenten. De gronden bestaan uit minder kwalitatieve weidegronden en 
betere akkers. Bij de afzonderlijke verkoop van de weiden zal de vooropgestelde prijs moeilijk gehaald 
worden. In dit dossier hebben we het engagement van een bieder voor alle gronden. Verder zijn deze 
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gronden nu nog verpacht (loopbaanpacht) wat het minder interessant maakt voor de landbouwers in 
de buurt.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
In het verkoopbudget is 300K voorzien (assumptie was enkel hoeve). 

Ook al leidt deze nota tot 30K minder ontvangsten dan geraamd in april, het blijft een significante 
meeropbrengst van 900K tov het lopend meerjarenplan. 

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

Punt 1
De raad wijzigt de beslissing van 26 april 2018 en gaat akkoord met de openbare verkoop van de 
verpachte hoeve met gronden in Zwevezele, in twee loten en met volgende instelprijzen: lot 1: hoeve 
aan 300.055 euro en lot 2: weide en akkerland aan 900.330 euro. 

Bijlagen
 Schattingsverslag hoeve Zwevezele.pdf

9 - 2018_OR_00064 - Selectieprocedure deskundige activering - Bekrachtiging

9 2018_OR_00064 Selectieprocedure deskundige activering - 
Bekrachtiging
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
Vacantverklaring functie deskundige activering (2 VTE, B1-3, contractueel)

Argumentatie
We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen:

 de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
 de selectiecriteria en –technieken
 de aard van de procedure
 de minimale resultaten om geslaagd te zijn
 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
 de samenstelling van de selectiecommissie
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 het verloop van de selectie

Juridische grond
Rechtspositieregeling OCMW Kortrijk

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Rechtspositieregeling personeel OCMW Kortrijk

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

Punt 1
De vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen: 

 het webpagina Kortrijk, de nieuwsbrief Kortrijk, intranet OCMW - stad Kortrijk
 de VDAB-databank
 de sociale media, met verwijzing naar de website
 Hayat project 

Punt 2
De inhoud van het bekendmakingsbericht bevat volgende gegevens:

 de naam van de betrekking
 een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
 de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

directeur Welzijn en de selectieverantwoordelijke
 de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later dan de 

datum van bekendmaking

Punt 3
Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die beschikken over een 
algemeen bachelor diploma of daarmee gelijk gesteld. 

Punt 4
De selectiecriteria zijn de competenties:

 innovatie en creativiteit
 klantgerichtheid
 organisatiebetrokkenheid
 zelfstandig werken
 samenwerken
 communicatie

Punt 5
De selectietechnieken zijn:

 korte mondelinge proef: vraagstelling door de jury

o peilen naar vakkennis, inzicht en motivatie
o communicatie
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 geïntegreerde proef (opdracht/case + uitgebreide mondelinge proef):

o Thomas test - PPA (thuis in te vullen)
o voorbereiding en toelichting opdracht/case ter plaatse
o vraagstelling door de jury
o gedragsgericht interview

Punt 6
De Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat resulteert in de 
opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.  De Raad kiest uit deze lijst een 
kandidaat voor de invulling van toekomstige functies.

Punt 7
De minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de korte mondelinge proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 40 punten. De kandidaten 
dienen 60% te behalen om te slagen en door te gaan naar de geïntegreerde proef.

 de geïntegreerde proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 60 punten. De kandidaten 
dienen 60% te behalen om te slagen.

Punt 8
Er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen vanaf de maand, 
volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de selectieprocedure is afgesloten. 

Punt 9
De selectiecommissie bestaat uit onderstaande personen:

 Balder Clarys, diensthoofd sociale dienst stad - OCMW Roeselare, extern
 Nele Hofman, directeur Welzijn stad en OCMW Kortrijk, intern
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

Punt 10
Het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature:                                      27 september 2018
 indienen van de kandidaturen uiterlijk op                    11 oktober 2018               
 korte mondelinge proef:                                               17,19, en 26 oktober 2018
 geïntegreerde proef:                                                    8 en 9  november 2018
 aanstelling en vastleggen werfreserve in de raad:      15 november 2018                      

Punt 11
Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de huidige raadszitting in gesloten zitting:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie

Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de raadszitting van 15 november 2018 in gesloten 
zitting:

 aanstelling en vaststellen van de werfreserve voor de functie deskundige activering (B1-3, 
contractueel)
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10 - 2018_OR_00068 - Vacantverklaring logistiek medewerker - Aanleggen verlengbare werfreserve

10 2018_OR_00068 Vacantverklaring logistiek medewerker - 
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
In het kader van de 6de staatshervorming en de overheveling van bevoegdheden tussen de 
verschillende overheden werd het activa statuut afgeschaft per 1 januari 2017. De huidige activa 
tewerkstellingen binnen OCMW en VZW Zusters Augustinessen zitten momenteel in een uitdovend 
scenario tot eind 2018. In de raad van 15 september 2016 werd beslist om vanaf  1 januari 2019 de 
loonkost van de vroegere activa tewerkstellingen binnen de wijkteams  te spenderen aan reguliere 
jobs binnen deze wijkteams.

Argumentatie
Momenteel zijn er nog 5 personen met een activastatuut in dienst als logistiek medewerker (E niveau) 
met een contract bepaalde duur tot eind 2018. Het contract van een 6e activa medewerker werd eind 
mei 2017 vroegtijdig stopgezet. De loonkost van deze activa medewerkers met inachtname van de 
korting bedroeg voor deze stopzetting 135.150 euro.

In augustus 2018 ging de reguliere logistiek medewerker van wijkteam Overleie met pensioen. Deze 
persoon werkte halftijds en is tot op heden nog niet vervangen. Haar loonkost bedroeg 22. 364 euro.

Vanuit de wijkteams wil men bovenstaande herinvullingen (zowel vroegere activa als reguliere plaats) 
binnen 1 geheel bekijken. De loonkost van de activa medewerkers + de reguliere vervanging komt op 
een bedrag van 157,513 euro. Hiermee kunnen 3.25 VTE logistiek medewerkers (E niveau) en 0.75 
VTE administratief medewerker (C niveau) aangeworven worden. 

Gezien de vroegtijdige stopzetting van één van de activa medewerkers midden 2017 ging de raad in 
de zitting van 15 juni 2017 akkoord met een gedeeltelijke voorafname van 0.5 VTE administratief 
medewerker (C1-3, contractueel) met reguliere invulling vanaf september 2017. Hierdoor blijft een 
0.25 VTE op C niveau nog in te vullen vanaf 2019. 

We vragen de raad om de functie van 3.25 VTE logistiek medewerker vacant te verklaren en 
contractueel in te vullen op E niveau via werving. We vragen de raad ook akkoord te gaan met de 
aanleg van een verlengbare werfreserve voor de functie.

Tussenkomst ter zitting

Raadslid Yann Mertens vraagt of het nog van deze tijd is om medewerkers aan te werven op E-
niveau.  Hij verwijst naar de debatten hierover in vroegere zittingen van de raad. Algemeen directeur 
Nathalie Desmet verwijst naar de kostprijsberekening om alle E-niveaus om te schakelen naar D-
niveaus. Deze optie werd niet gekozen omwille van het prijskaartje. Voorzitter Philippe De Coene 
vraagt aan de personeelsdienst om te onderzoeken of aanstelling op D-niveau een mogelijkheid is en 
dit voldoende te motiveren. 

Regelgeving: bevoegdheid



22/31 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Advies
Visum
Gunstig advies
De budgetneutrale vervanging van de activa's door een kleiner aantal reguliere medewerkers was al 
beslist en is zo voorzien in het loonbudget. 

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

Punt 1
De raad verklaart de functie van logistiek medewerker (3,25 VTE, E1-3, contractueel) vacant via 
werving.

Punt 2
De vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen: 

 het webpagina Kortrijk, de nieuwsbrief Kortrijk, intranet OCMW - stad Kortrijk
 de VDAB-databank
 de sociale media, met verwijzing naar de website
 Hayat project 

Punt 3
De inhoud van het bekendmakingsbericht bevat volgende gegevens:

 de naam van de betrekking
 een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
 de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen
 de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later dan de 

datum van bekendmaking

Punt 4
Voor de invulling van de vacature zijn er geen diploma vereisten. 

Punt 5
De selectiecriteria zijn de competenties:

 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 kwaliteitsvol werken
 samenwerken
 communicatie
 inzet en motivatie

Punt 6
De selectietechnieken zijn:

 korte mondelinge proef: vraagstelling door de jury

o peilen naar inzicht en motivatie
o communicatie
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 geïntegreerde proef (praktische proef/oefening + uitgebreide mondelinge proef):

o praktische proef/oefening ter plaatse
o vraagstelling door de jury
o gedragsgericht interview

Punt 7
De raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat resulteert in de 
opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.  De raad kiest uit deze lijst een 
kandidaat voor de invulling van toekomstige functies.

Punt 8
De minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de korte mondelinge proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 40 punten. De kandidaten 
dienen 60% te behalen om te slagen en door te gaan naar de geïntegreerde proef.

 de geïntegreerde proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 60 punten. De kandidaten 
dienen 60% te behalen om te slagen.

Punt 9
Er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen vanaf de maand, 
volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de selectieprocedure is afgesloten. 

Punt 10
De selectiecommissie bestaat uit onderstaande personen:

 Annelies Demey, centrumleider De Leest, Izegem, extern
 Els Denolf, centrumleider De Ploeg, OCMW Lichtervelde, extern
 Bart Denys, coördinator wijkteams, intern
 Evelyn Dierick, teamverantwoordelijke wijkteams, intern
 Ruben Degryse, teamverantwoordelijke wijkteams, intern 
 Veerle De Bosschere, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

Punt 11
Het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature:                                      vanaf 19 oktober  2018                    
 

 indienen van de kandidaturen uiterlijk op                    4 november 2018               
 korte mondelinge proef:                                               2e helft november 2018       
 geïntegreerde proef:                                                    1e helft december 2018
 aanstelling en vastleggen werfreserve in de raad:      20 december 2018

Punt 12
Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de  raadszitting van 15 november 2018 in gesloten 
zitting:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie

Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de raadszitting van 20 december 2018 in gesloten 
zitting:
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 aanstelling en vaststellen van de werfreserve voor de functie logistiek medewerker 
(contractueel, E 1-3)

11 - 2018_OR_00069 - Sociale maribel - Vacantverklaring functie woonzorgverlener 

11 2018_OR_00069 Sociale maribel - Vacantverklaring functie 
woonzorgverlener 
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 30 augustus 2018 werd OCMW Kortrijk vanuit de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de hoogte 
gesteld dat het Beheerscomité Sociale Maribel zich akkoord verklaarde met de financiering van 1,5 
VTE  ten voordele van OCMW Kortrijk. De functie van woonzorgverlener binnen de wijkteams werd als 
prioritair vermeld in de aanvraag, na de functie van maatschappelijk werker sociale dienst. 

Argumentatie
De bijkomende arbeidsplaatsen dienen binnen de 3 maand na kennisgeving ingevuld te worden 
(eventueel verlengbaar met nogmaals 3 maand). We vragen de raad de functie van woonzorgverlener 
(1 VTE, B1-3, contractueel) vacant te verklaren via werving, maar eerst via de procedure van interne 
doorstroom een kandidaat te zoeken. Indien de procedure van interne doorstroom geen resultaat 
oplevert vragen we de raad om de personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige 
wervingsprocedure te organiseren en deze te bekrachtigen in de raad van 15 november 2018.

Indien de procedure van interne doorstroom een kandidaat oplevert kan deze reeds aangesteld 
worden in de raad van 15 november 2018 en wordt de wervingsprocedure niet opgestart.

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

Motivering
De uitbreiding met sociale maribels was niet gekend vorig jaar en is dus niet opgenomen in het lopend 
budget. 

De meerkost (ca. 15.000 EUR / VTE) zal moeten voorzien worden in de budgetwijziging (pro rata) en 
het budget 2019. 

Akkoord mits effectieve opname in budget(wijziging) en goedkeuring door de Raad. 

Financiële informatie
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Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
De raad verklaart de functie van woonzorgverlener (1 VTE, B1-3, contractueel) vacant via werving

Punt 2
De raad voorziet voor de invulling van de functie in eerste instantie de procedure van interne 
doorstoom. 

Punt 3
Indien de procedure van interne doorstroom geen kandidaat oplevert, verleent de raad aan de 
personeelsdienst het mandaat tot het organiseren van de volledige wervingsprocedure ter invulling 
van de functie om deze achteraf te bekrachtigen in de raadszitting van 15 november 2018. 

Punt 4
De raad beslist over onderstaande in de volgende raadszittingen:

 aanstelling woonzorgverlener bij kandidaat interne doorstroom: raad 15 november 2018
 bekrachtiging selectieprocedure voor de functie van woonzorgverlener indien procedure 

interne doorstroom geen kandidaat oplevert: raad 15 november 2018

12 - 2018_OR_00056 - Vakantiekalender  - Vaststellen vakantiekalender 2019

12 2018_OR_00056 Vakantiekalender  - Vaststellen 
vakantiekalender 2019
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 vakantieregeling en de compensatiedagen volgen de regeling van voorgaande jaren en zijn geldig 
voor alle personeelsleden van het OCMW Kortrijk, met uitzondering van;

 de nieuwe personeelsleden in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de 
volgende diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en de 
sociale dienst van de woon- en zorgcentra.
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 de personeelsleden in dienst sedert 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de dienst 
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk krachtens 
het raadsbesluit van 19 december 2013.

Die personeelsleden hebben jaarlijks recht op 26 betaalde vakantiedagen. Voor deze personeelsleden 
wordt een aparte vakantiekalender opgemaakt (vakantiekalender 2019b).

De brugdagen van 31 mei 2019 en 16 augustus 2019 werden aangeduid als verplichte brugdagen 
naar analogie met de regeling bij de stadsdiensten.

Tijdens de periode Kortrijk Congé (22 juli 2019 tot en met 14 augustus 2019) is het OCMW op de 
hoofdzetel Budastraat 27 enkel open in de voormiddag.

Er worden voor de kinderopvang en de maaltijdbedeling specifieke collectieve openings- en 
sluitingsregelingen voorzien in de vakantiekalender.

Argumentatie
De vakantiekalender werd besproken en vastgelegd in:

 het Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité van 20 september 2018;
 het basisoverleg van 21 september 2018;

Tussenkomst ter zitting

Raadslid Els Deleu vraagt om er tijdens de kerstvakantie over te waken dat er een minimale 
dienstverlening is zodat de dossiers verder gespreid naar het bijzonder comité voor de sociale dienst 
komen. Voorzitter Philippe De Coene sluit zich hierbij aan. In functie van de cliënten en de raadsleden 
vraagt hij aandacht voor een continuering van de dossiers zonder pieken en dalen. Algemeen 
Directeur Nathalie Desmet wijst hierbij op de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden binnen de 
sociale dienst.

Regelgeving: bevoegdheid
De RMW is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
KB van 18 april 1974 betreffende de feestdagen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 OCMW-decreet artikel 104
 besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, art. 138 en 139

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

Punt 1
De raad stelt de vakantiekalender 2019a vast, voor alle personeelsleden van het OCMW Kortrijk, met 
uitzondering van;

 de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de volgende 
diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en de sociale 
dienst van de woon- en zorgcentra.

 de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de dienst 
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW krachtens het 
raadsbesluit van 19 december 2013.
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1 januari 2019 dinsdag Nieuwjaar
2 januari woensdag 2de Nieuwjaar/lokale feestdag
22 april maandag Paasmaandag
1 mei woensdag Feest van de arbeid
30 mei donderdag O.L.H. Hemelvaart
31 mei vrijdag Verplichte brugdag
10 juni maandag Pinkstermaandag
11 juli donderdag Feest van de Vlaamse Gemeenschap
21 juli zondag (C) Nationale feestdag
15 augustus donderdag OLV Hemelvaart
16 augustus vrijdag Verplichte brugdag
1 november vrijdag Allerheiligen
2 november zaterdag (C) Allerzielen/lokale feestdag
11 november maandag Wapenstilstand
24 december dinsdagnamiddag Namiddag dienstvrijstelling
25 december woensdag Kerstmis
26 december donderdag 2de kerstdag/lokale feestdag
31 december dinsdagnamiddag Namiddag dienstvrijstelling

Lokale feestdagen 2019

 woensdag 2 januari
 zaterdag 2 november (C)
 woensdag 26 december

Brugdagen 2019

 vrijdag 31 mei
 vrijdag 16 augustus

Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een compensatiedag, 
inhaalrust of kredietverlof.

Compensatiedagen 2019

De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden door 
een dag naar keuze.

 zondag 21 juli
 zaterdag 2 november

Regeling vakantiedagen, lokale verlofdagen en dienstvrijstellingen

 Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie. Vanaf de 
leeftijd van 45 jaar heeft het statutair personeelslid recht op 34 werkdagen en vanaf de 
leeftijd van 50 jaar op 35 werkdagen.

 Het contractuele personeelslid heeft recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie, samengesteld 
als volgt: maximum 20 wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar 
en 13 conventionele vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar. Vanaf de 
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leeftijd van 45 jaar heeft het contractuele personeelslid recht op 14 conventionele 
vakantiedagen en vanaf de leeftijd van 50 jaar op 15 conventionele vakantiedagen.

 Indien de jaarlijkse vakantie gesplitst wordt, moet er tenminste één doorlopende periode van 
5 opeenvolgende vakantiedagen genomen worden per jaar.

 De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van 
de behoeften van de dienst. Vier dagen vakantie per jaar kunnen genomen worden zonder 
dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren.

 Het personeelslid kan per jaar altijd twee opeenvolgende weken vakantie nemen.
 De vakantie moet steeds vooraf aangevraagd worden aan de leidinggevende. De opname van 

de gewaarborgde periode van twee opeenvolgende weken vakantie moet minimaal vier 
maanden vooraf aangevraagd worden. De vakantie voor een kortere periode dient, 
behoudens hoogdringendheid, twee werkdagen vooraf aangevraagd te worden.

Openingsuren tijdens Kortrijk congé Campus Buda
 
Tijdens de periode van maandag 22 juli tot en met woensdag 14 augustus 2019 is de hoofdzetel 
Budastraat 27 enkel open in de voormiddag, van 9u tot 12u. Vanaf maandag 19 augustus 2019 is er 
opnieuw volledige dienstverlening.
 
Specifieke collectieve openings- en sluitingsregeling voor de dienst kinderopvang
 
De Puzzel
sluitingsregeling

 woensdag 2 januari 2019
 vrijdag 31 mei 2019
 periode van 22 juli tot en met 14 augustus 2019
 donderdag 26 december 2019
 vrijdag 27 december 2019

openingsregeling

 vrijdag 16 augustus 2019
 dinsdag 24 december 2019 open tot 16u30
 dinsdag 31 december 2019 open tot 16u30

Blokkenhuis
sluitingsregeling

 woensdag 2 januari 2019
 vrijdag 31 mei 2019
 periode van 22 juli tot en met 16 augustus 2019
 donderdag 26 december 2019
 vrijdag 27 december 2019

openingsregeling

 dinsdag 24 december 2019 open tot 16u30
 dinsdag 31 december 2019 open tot 16u30

Specifieke openingsregel voor de dienst maaltijdbedeling

Op de brugdag 31 mei en 16 augustus 2019 geldt een normale dienstverlening voor de 
maaltijdbedeling.



29/31 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Punt 2
De Raad stelt de vakantiekalender 2019b vast;

 voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van volgende 
diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en de sociale 
dienst van de woon- en zorgcentra.

 voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2014 en tewerkgesteld in de dienst kinderopvang 
en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk krachtens het 
raadsbesluit van 19 december 2013.

1 januari 2019 dinsdag Nieuwjaar
22 april maandag Paasmaandag
1 mei woensdag Feest van de arbeid
30 mei donderdag OLH Hemelvaart
31 mei vrijdag Verplichte brugdag
10 juni maandag Pinkstermaandag
11 juli donderdag Feest van de Vlaamse Gemeenschap
21 juli zondag (C) Nationale feestdag
15 augustus donderdag OLV Hemelvaart
16 augustus vrijdag Verplichte brugdag
1 november vrijdag Allerheiligen
11 november maandag Wapenstilstand
25 december woensdag Kerstmis

Brugdagen 2019

 vrijdag 31 mei
 vrijdag 16 augustus

Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een compensatiedag, 
inhaalrust of kredietverlof.

Compensatiedagen 2019

De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op een 
dag naar keuze.

 zondag 21 juli

Regeling vakantiedagen

 Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 26 werkdagen jaarlijkse vakantie.
 Het contractuele personeelslid heeft recht op 26 werkdagen, samengesteld als volgt: 

maximum 20 wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar en 6 
conventionele vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar.

 Indien de jaarlijkse vakantie gesplitst wordt, moet er tenminste één doorlopende periode van 
5 opeenvolgende vakantiedagen genomen worden per jaar.

 De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van 
de behoeften van de dienst. Vier dagen vakantie per jaar kunnen genomen worden zonder 
dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren.

 Het personeelslid kan per jaar altijd twee opeenvolgende weken vakantie nemen.
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 De vakantie moet steeds vooraf aangevraagd worden aan de leidinggevende. De opname van 
de gewaarborgde periode van twee opeenvolgende weken vakantie moet minimaal vier 
maanden vooraf aangevraagd worden. De vakantie voor een kortere periode dient, 
behoudens hoogdringendheid, twee werkdagen vooraf aangevraagd te worden.

Specifieke collectieve openings-/sluitingsregelingen voor de dienst kinderopvang

De Puzzel

Sluitingsregeling

 woensdag 2 januari 2019
 vrijdag 31 mei 2019
 periode van 22 juli tot en met 14 augustus 2019
 donderdag 26 december 2019
 vrijdag 27 december 2019

openingsregel

 vrijdag 16 augustus 2019
 dinsdag 24 december 2019 open tot 16u30
 dinsdag 31 december 2019 open tot 16u30

Het Blokkenhuis

Sluitingsregeling

 woensdag 2 januari 2019
 vrijdag 31 mei 2019
 periode van 22 juli tot en met 16 augustus 2019
 donderdag 26 december 2019
 vrijdag 27 december 2019

openingsregel

 dinsdag 24 december 2019 open tot 16u30
 dinsdag 31 december 2019 open tot 16u30

Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling

Op de brugdag 31 mei en 16 augustus 2019 geldt een normale dienstverlening voor de 
maaltijdbedeling.

Bijlagen
 vakantiekalender 2019a
 vakantiekalender 2019b

18 oktober 2018 19:27 De voorzitter opent de besloten zitting
18 oktober 2018 19:45 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van
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De Algemeen Directeur, De Voorzitter,
(g) Nathalie Desmet (g) Philippe De Coene


