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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

19 december 2018 18:30 - De voorzitter opent de openbare zitting

HD-PUNTEN
HD 1 - 2018_OR_00126 - Voorzien van tijdelijke noodverwarming in uitzonderlijke omstandigheden - Goedkeuren model gebruiksovereenkomst

HD 1 2018_OR_00126 Voorzien van tijdelijke noodverwarming in 
uitzonderlijke omstandigheden - 
Goedkeuren model gebruiksovereenkomst
Aanvaard

OPENBARE ZITTING
1 - 2018_OR_00111 - Kwartaalrapportering - Rapportering na 3de kwartaal 2018

1 2018_OR_00111 Kwartaalrapportering - Rapportering na 
3de kwartaal 2018
Goedgekeurd

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

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

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

Voor de kwartaalrapportering zelf wordt verwezen naar de bijlage. De rapportering is opgemaakt 
overeenkomstig volgende inhoudsopgave:

 Kwartaalmonitor 
o Sociale dienst en activering
o Wijk- en dienstencentra
o Wonen & zorg
o Woonzorgcentra
o Overig en nieuw sociaal beleid
o Bedrijfsvoering + algemeen
o Toelichting indicatoren.

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

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.

Regelgeving: bevoegdheid
De 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
Aktename door de Raad van de rapportering betreffende het 3de kwartaal 2018.

Bijlagen
 Kwartaalmonitor 2018 Kw3

2 - 2018_OR_00097 - Kinderopvang  - Wijziging van een aantal principes van het huishoudelijk reglement groepsopvang Blokkenhuis - Goedkeuren

2 2018_OR_00097 Kinderopvang  - Wijziging van een aantal 
principes van het huishoudelijk reglement 
groepsopvang Blokkenhuis - 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
Het OCMW biedt voorschoolse kinderopvang aan. Tot september 2018 kenden we 2 leefgroepen van 
14 en 12 kindplaatsen op 2 verschillende locaties. Eind augustus 2018 werden de 2 leefgroepen 
samengebracht in één gebouw, op het derde verdiep gelegen in de St. Jorisstraat 35 te Kortrijk.

Zorginspectie keurde de infrastructuur goed. Het aantal vierkante meter is ruim voldoende om 
gelijktijdig aan 18 kinderen per leefgroep opvang aan te bieden.

Vanaf januari 2019 verhogen we de capaciteit in de bestaande leefgroepen tot 36 kindplaatsen én 
breiden we uit door de opstart van een nieuwe leefgroep, op de tweede verdieping van hetzelfde 
gebouw. We kregen hiervoor een vergunning voor 17 kindplaatsen. In totaal hebben we 53 
kindplaatsen ter beschikking. Drie opvangplaatsen zijn voorbehouden en worden dringende 
opvangplaatsen, voor ouders die onder bepaalde voorwaarden binnen de maand opvang nodig 
hebben.
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De kinderopvang moet voldoen aan de privacywetgeving. Het reglement en onze werking werd 
afgestemd op de algemene verordening gegevensbescherming. Deze kent een vertaling in het 
huishoudelijk reglement.

Hieronder een overzicht van de wijzigingen opgenomen in het nieuwe huishoudelijk reglement:
1. De locaties wijzigden → De coördinaten werden aangepast

2. Eén algemeen nummer → De bereikbaarheid verruimde voor de gezins- en groepsopvang. Een 
administratief medewerker bemant het telefonisch punt iedere werkdag van 10-12 en van 13-18u. 
(uitz. woensdagnamiddag, op vrijdag tot 16.30u).

3. De kalender met vermelding van de openingsdagen van de groepsopvang wordt voor de komende 
12 maanden opgemaakt en aan de ouders gegeven in december voor het komende jaar. Tot heden 
werd de kalender per 6 maand opgemaakt. Voor ouders is het nu eenvoudiger om hun planning op 
jaarbasis te regelen.

4. Er wordt nu melding gemaakt dat beide opvanglocaties opgevolgd worden door de zorginspectie

5. Eenvoudiger systeem van respijtdagen. Dit zijn dagen dat het kind ingepland staat om naar de 
opvang te komen, maar niet aanwezig is. Iedere dag opvang dat gereserveerd werd, is betalend. 
Kind en Gezin voerde deze regelgeving in 2014 in. Dit om te stimuleren dat ouders enkel opvang 
vragen voor de dagen dat ze effectief met een opvangnood geconfronteerd worden, omdat de vraag 
naar opvang groot is. 
Ouders krijgen een aantal dagen op jaarbasis, een soort korfje, respijtdagen. Deze kunnen ze inzetten 
en dan hoeven ze, bij afwezigheid, de opvang niet te betalen. Wie boven dat aantal gaat, moet de 
opvangdag betalen. 
Er zijn twee mogelijkheden bij afwezigheid:
a). ziek met ziektebriefje: er wordt geen respijtdag aangerekend
b). Afwezig om andere reden: er wordt een respijtdag aangerekend

Tot heden werd het verlof van een ouder buiten die respijtdagen genomen. Op die manier creëren we 
extra onbetaalde dagen, de kindplaatsen zijn niet ingenomen terwijl de vraag groot is en de personele 
bezetting is berekend op het totale aantal plaatsen. 
De impact van deze wijziging is beperkt. Slechts voor een kleine minderheid bleek het aantal 
respijtdagen met inbegrip van verlof ontoereikend te zijn in het verleden. Hierop kunnen we 
anticiperen door het opvangplan tijdig bij te sturen.

6. Ouders verwittigen de leefgroep bij afwezigheid van het kindje voor 9.30u. → tot heden moesten 
ouders verwittigen voor 9u. 
Gezien de kinderen pas tegen 9.30u in de opvang moeten zijn, werd dit tijdstip aangepast.

7. De modaliteiten rond dringende opvang werd opgenomen: het aantal kindplaatsen, de duurtijd, wie 
in aanmerking komt, aanvraag- en opzegprincipes. 
We gaan van start met 3 kindplaatsen. Bedoeling is om via een groeiscenario de plaatsen stelselmatig 
op te trekken. Hiermee kunnen we meerdere gezinnen helpen, gezien één plaats ingenomen wordt 
door meerdere kinderen (niet iedere ouder heeft voltijdse opvang nodig). De opvang is gelimiteerd tot 
6 maanden, om nadien door te stromen naar reguliere opvang. Voor sommige ouders zal een termijn 
van 4 maanden volstaan, voor sommigen in een traject 6 maand, maar anderen zullen een langere 
periode nodig hebben. 
We hanteren dezelfde criteria als de nieuwe wetgeving rond dringende opvang: ouders die binnen de 
maand opvang nodig hebben omdat ze werk vinden/ een opleiding kunnen starten, acute crisis in het 
gezin of - buiten hun wil - geen gebruik meer kunnen maken van eerdere opvangmogelijkheden. 
We gaan trapsgewijs van start. Redenen:
a). Het verzekeren van de continuïteit in opvang, na die 6 maanden, wordt een uitdaging. We willen 
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dit evalueren en bekijken in hoeverre afspraken met andere organisatoren mogelijk zijn. 
b). Dringende opvang organiseren betekent dat de kinderen niet altijd direct volgend op elkaar met de 
opvang van start gaan. Dat heeft repercussies op de bezettingsgraad, en dus op de financiering. 
c). Per kalenderjaar moeten voor een opvangplaats met specifieke subsidie dringende opvang 
minstens 3 verschillende kinderen opgevangen worden en moet een bezetting gerealiseerd worden 
van 60%. Een voldoende doorstroming behalen terwijl we 6 maanden als opvangtermijn hanteren, 
vormt een uitdaging. Momenteel beschikken we niet over deze subsidies en hoeven we niet aan de 
vereiste voldoen. Als organisator moeten we echter de 80% bezettingsnorm behalen en kunnen we 
geen beroep doen op de minder strenge voorwaarde vanuit het decreet flexibele opvang.

8. Wijziging opzeg voor de start:
a). Gelijke rechten voor ouders en de organisatie. Ouders moeten € 5 per geplande dag gedurende 1 
maand betalen, indien ze de opvang annuleren binnen de maand voordat de opvang van start gaat. 
Dit principe geldt nu ook voor de organisatie.
b). Tot heden vroegen we die betaling ook indien ze langer dan één maand vooraf de organisatie op 
de hoogte brachten van annulatie. Gezien het aantal opvangvragen groot is, en we binnen die periode 
perfect in staat zijn om de kindplaats aan een ander kind toe te wijzen, lijkt een versoepeling van die 
bepaling aangewezen.

9. De wetgeving voorziet in een bijkomende klachtenprocedure, deze werd aangevuld.

10. De nieuwe bepalingen rond privacywetgeving werden opgenomen.

We stellen voor het huishoudelijk reglement goed te keuren, rekening houdend met de termijn rond 
kennisgeving aan de ouders, in de regelgeving voorgeschreven. Het reglement gaat hierdoor pas in 
voege vanaf februari 2019.

Argumentatie
Het huishoudelijk reglement bevat alle principes waaraan de organisatie en de ouders van het kind 
dat opvang geniet, zich moeten aan houden. Met de voorgestelde wijzigingen willen we nieuwe 
werkingsprincipes opnemen en een aantal bestaande principes optimaliseren.

Juridische grond
Elke organisator is verplicht om de werkingsprincipes weer te geven in een huishoudelijk reglement:

- Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 en het MB van 25 november 2016 ter uitvoering van 
het Vergunningsbesluit.

- Het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het MB van 23 april 2014 ter uitvoering van het 
Subsidiebesluit.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad 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
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De raad keurt het nieuwe huishoudelijk reglement voor de groepsopvang goed met ingang vanaf 
februari 2019.

Bijlagen
 Kinderopvang - Huishoudelijk reglement groepsopvang Blokkenhuizen.pdf

3 - 2018_OR_00099 - Kinderopvang - Uitbreiding en financiering van het aantal opvangplaatsen binnen de groepsopvang Blokkenhuizen - Goedkeuren

3 2018_OR_00099 Kinderopvang - Uitbreiding en financiering 
van het aantal opvangplaatsen binnen de 
groepsopvang Blokkenhuizen - 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
Het OCMW is organisator groeps- en gezinsopvang, opvang voor kinderen tussen 0-3j.

De groepsopvang – de Blokkenhuizen – beslaat 2 leefgroepen. In september 2018 werden beide 
leefgroepen samengebracht naar één locatie, de St. Jorisstraat 37. De infrastructuur van de leefgroep 
gevestigd in de Condédreef was goedgekeurd voor maximum 14 kindplaatsen, de leefgroep in de St. 
Janslaan kon maximum 12 kinderen gelijktijdig opvangen.

De nieuwbouw omvat 2 leefruimtes op de derde verdieping, en 1 leefruimte op de tweede verdieping. 
Zorginspectie verklaarde de leefgroepen op de derde verdieping meer dan voldoende ruim voor 18 
kinderen per leefgroep, het maximale aantal kinderen toegelaten door Kind en Gezin, de 
2de verdieping voor 17 kindplaatsen.

We beschikken over voldoende ruimte om de bestaande leefgroepen uit te breiden (deels al 
doorgevoerd) en van start te gaan met een extra leefgroep in hetzelfde gebouw op de 2de 
verdieping.  

De vraag naar kinderopvang is zeer groot, waardoor de kindplaatsen direct ingevuld kunnen worden.

Wanneer je vergunde kindplaatsen hebt, mag je van start gaan met het aanbieden van de opvang, 
maar hiervoor krijg je geen financiering. Kind en Gezin lanceert af en toe oproepen, volgens de 
beschikbare middelen. Wanneer je gemeente in aanmerking komt (Kind en Gezin publiceert een lijst 
van gemeenten, alle organisatoren kinderopvang in die gemeente liggen kunnen dan een aanvraag 
indienen), kan je hierop intekenen. Afhankelijk van het aantal mogelijke subsidieerbare plaatsen en 
het aantal organisaties dat een aanvraag indient, kan je gesubsidieerde kindplaatsen bekomen.

Naast een basissubsidie kan je een bijkomende subsidie van Kind en Gezin ontvangen. Deze subsidie 
is enkel voor organisatoren die volgens het principe van inkomenstarief werken, het dagbedrag wordt 
bepaald door het inkomen van de ouders. Ook hiervoor is het wachten op een oproep van Kind en 
Gezin. 
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Op 10 juli 2018 lanceerde Kind en Gezin een oproep ‘basissubsidie voor nieuwe plaatsen en 
inkomenstarief voor bestaande en nieuwe plaatsen’. De middelen worden verdeeld over de steden en 
gemeenten in het Vlaams Gewest die op basis van de programmatiecriteria in aanmerking komen.

De stad Kortrijk staat op de 6de plaats gerangschikt om basissubsidies te bekomen, voor in totaal 
maximum 150 nieuwe opvangplaatsen. Alle bestaande en toekomstige opvanginitiatieven gelegen in 
Kortrijk, konden een aanvraag indienen. Kind en Gezin beslist op basis van vooraf vastgelegde regels, 
en houdt ook rekening met de punten toegekend aan de organisaties door het lokaal opvangnetwerk 
kinderopvang (LOK). Ook zij dienden op voorhand criteria bepalen en de punten toekennen aan elke 
organisatie die een aanvraag tot basisplaatsen indiende.

De stad Kortrijk staat op de 4de plaats voor het bekomen van nieuwe plaatsen uitgebaat volgens het 
inkomenstarief. Initieel voor maximum 22 nieuwe kindplaatsen, maar na input van het lokaal loket 
konden we nog 19 extra plaatsen verzilveren.

Het OCMW diende voor de groepsopvang een aanvraag in voor zowel basissubsidies als voor de 
bijkomende subsidie. 

Op 6 december 2018 ontvingen we een subsidiebelofte voor 23 kindplaatsen met de basissubsidie en 
voor 21 kindplaatsen met de verhoogde subsidie.

Een overzicht van de bedragen:

 

 vanaf 1/1/2019
Basissubsidie (T1) 791,31euro per T1 plaats
Subsidie voor inkomenstarief  - Leeftijd  Basisbedrag 20 
jaar Tarief B 3.726,84euro per T2B plaats
Subsidie voor inkomenstarief - Leeftijd - Bijkomend 
bedrag per jaar Tarief B 68,41euro per T2B plaats
Subsidie voor inkomenstarief - Prestaties 24,58euro per prestatie

 

Voor het OCMW is de prognose dat we op jaarbasis € 217.370,97 extra subsidies ontvangen bij 
uitbreiding van het aantal kindplaatsen.

De financiële impact van de uitbreiding van het Blokkenhuis met 27 kindplaatsen op het 
exploitatieresultaat blijft beperkt. Belangrijkste reden is dat door schaalvergroting de personele kost 
niet evenredig toeneemt met het aantal gesubsidieerde plaatsen. De werkingskosten (food cost, 
speelgoed, energie, onderhoud, bijkomende parkeerplaatsen…) nemen wel toe met het uitbreiden van 
de capaciteit en het blijvende gebruik van één van beide vroegere locaties (i.c. De Condé).  Raming 
toename werkingskosten is € 41 560,87.   

27 kindplaatsen  Inkomsten Uitgaven
inkomsten € 217.370,97 € 41.560,87 algemene kosten
personele kost  € 141.184,38 personele kost
Totaal € 217.370,97 € 182.745,25
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De kost van de uitbreiding van het aantal kindplaatsen wordt gedekt door de inkomsten.

Naast de exploitatie moeten we rekening houden met de afschrijvingen en financiële lasten van het 
gebouw. Deze zijn in voornoemde kostenplaatje niet verwerkt.

Gezien de opportuniteit om extra opvang te realiseren, gesubsidieerd door Kind en Gezin, en gelet op 
de nood aan opvang waardoor de plaatsen direct ingevuld kunnen worden, stellen we voor om de 
groepsopvang Blokkenhuizen uit te breiden.

Argumentatie
We kunnen extra kindplaatsen realiseren mét financiering vanuit Kind en Gezin, waardoor de 
financiële impact beperkt blijft.

We beschikken over de ruimte om de uitbreiding door te voeren, en de nood aan opvang is groot. 

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

Motivering
Is op deze manier in budget opgenomen. 

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's

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

Punt 1
De raad gaat akkoord met de verhoging tot 53 kindplaatsen met ingang vanaf 1 januari 2019.

Punt 2
De raad neemt akte van de subsidiëring van de extra kindplaatsen met ingang vanaf 1 januari 2019.

4 - 2018_OR_00098 - Doorgangswoningen en crisiskamers - Aanpassing en indexering van de woonvergoeding vanaf januari 2019 - Goedkeuren

4 2018_OR_00098 Doorgangswoningen en crisiskamers - 
Aanpassing en indexering van de 
woonvergoeding vanaf januari 2019 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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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
Doorgangswoningen

Voor de doorgangswoningen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Het OCMW rekent de kosten 
van de woning en de nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water en analoge kabeldistributie) door aan 
de bewoners. 

We stellen voor om de woonvergoeding voor de grotere woningen te verhogen naar een meer 
marktconforme huurprijs. Onderstaand schema geeft een overzicht weer van de huidige 
woonvergoeding (geldend vanaf 1/1/2016) en het voorstel voor de woonvergoeding vanaf 1/1/2019.

 woonvergoeding 2016 woonvergoeding 2019

aantal 
slaapkamers

Zelfstandige 
woning              

  

Appartement, studio of 
beluikwoning         

Zelfstandige 
woning              

 

Appartement, studio of 
beluikwoning          

1 € 580 €550  € 580  € 550
2 € 625  € 585  € 650  € 600
3 € 660  nvt   € 750 nvt 
4 € 700  nvt  € 850 nvt

 

Tijdens de eerste 6 maanden ontvangen de bewoners een korting van 20% op de woonvergoeding, 
tijdens de volgende 6 maanden bedraagt de korting 10% op de woonvergoeding. We wensen de 
bewoners hiermee wat "ademruimte" te geven en de kans om hun situatie in handen te nemen. 
Indien nodig, kan de terbeschikkingstellingsovereenkomst na 1 jaar verlengd worden mits de 
standaardvergoeding volledig doorgerekend wordt. Uitzonderingen hierop worden voorgelegd aan het 
BCSD aan de hand van een gemotiveerd sociaal verslag.

We koppelen de woonvergoeding aan de index en passen de basistarieven telkens aan in de maand 
januari op basis van de laatst beschikbare index.

Voorstel toepassing van de geïndexeerde tarieven:
eerste 6 maanden:  Basistarief geldig op datum contract verminderd met 20%
maand 7 tot 12:       Basistarief geldig op datum contract verminderd met 10%
vanaf maand 13:     Basistarief van dat moment en jaarlijkse aanpassing aan de index in januari.

Crisiskamers

De woonvergoeding in de crisisopvang bedraagt momenteel € 15 per kamer per dag. Ook voor de 
crisiskamers koppelen we de woonvergoeding aan de index en passen de basistarieven telkens aan in 
de maand januari op basis van de laatst beschikbare index.

Argumentatie
Een aanpassing van de basistarieven van de woonvergoeding (voor gebruik van de woning inclusief 
de nutvoorzieningen) is noodzakelijk. Momenteel is het spanningsveld tussen de huidige 
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woonvergoeding en de huurprijzen op de reguliere woningmarkt te groot waardoor bewoners vaak 
weinig gemotiveerd zijn om op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. Tijdens het eerste jaar van 
de terbeschikkingstelling is een procentuele korting voorzien. Hiermee willen we tegemoetkomen aan 
de precaire situatie waarin bewoners zich vaak bevinden en willen we ruimte scheppen in het 
hulpverleningstraject. Deze korting is uitdovend: na 1 jaar wordt het basistarief aangerekend. Dit is 
een van de middelen die het OCMW inzet om voldoende druk te zetten op de doorstroming naar 
herhuisvesting.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad 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 beslist om de aanpassing van de woonvergoeding van de doorgangswoningen door te voeren 
vanaf 1/1/2019.

Punt 2
De Raad beslist om het basistarief van de doorgangswoningen en de dagprijs van de crisiskamers 
jaarlijks te indexeren in de maand januari vanaf 2020.

5 - 2018_OR_00119 - Wijkteams - Wijziging  van de openingsuren van De Zonnewijzer en Overleie - Kennisname

5 2018_OR_00119 Wijkteams - Wijziging  van de 
openingsuren van De Zonnewijzer en 
Overleie - Kennisname
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
Naar aanleiding van het actiever betrekken van de wijk in de werking en als werking op zich sterker 
aanwezig te zijn in de wijk willen twee wijkcentra hun openingsuren wijzigen. Daarnaast kenden we 
de stopzetting van de voormalige activa contracten, we behielden budget voor de continuïteit van de 
werking maar gezien verlies subsidie iets minder VTE wat ook herschikking vraagt van personeel. 

We houden daarbij rekening met de openingsuren overheen onze huizen en stemmen dit goed op 
elkaar af, ook in overleg met A'kzie en CAW Inloop. 
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We zorgen naar onze bezoekers voor goede communicatie en verdere inspraak in de werking van 
onze centra.

Argumentatie
 1.      Wijkcentrum De Zonnewijzer

Op maandagmorgen van 8u45-10u voorziet het team wekelijks een praktisch overleg. Dit loopt vaak 
uit wat de opstart van het onthaal na een weekend bemoeilijkt en tot ongenoegen stemt van 
bezoekers.

De noodzakelijke aanwezigheid van medewerkers in het centrum beperkt de mogelijkheden van de 
medewerkers om meer outreachend te werken. Omwille van de veiligheid van zowel bezoekers als 
medewerkers is de aanwezigheid van twee vaste medewerkers in het centrum altijd vereist.

Vanaf 2019 is een logistieke medewerker (75%) voorzien die maximaal aanwezig zal zijn in de 
cafetaria. Die persoon wordt verantwoordelijk voor de eerste detectie en opvolging van vragen en 
noden (0-de lijn) en het empoweren van alle bezoekers.

Momenteel is het centrum van maandag tot vrijdag altijd open en 9 maanden per jaar ook op 
zondagnamiddag (van 15u-19u).

Het onthaal is alle werkdagen open behalve op woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag.

De wijziging is:

 Het onthaal op vrijdagnamiddag wel weer open (vlak voor weekend) te houden.
 Het onthaal op maandagmorgen altijd en direct om 9 uur open te doen.
 Het onthaal én het centrum op maandagnamiddag vanaf 13u (na de maaltijd) 

altijd te sluiten.

De maandagnamiddag zal als volgt ingevuld worden:

 Maaltijden sluiten om 13u (is altijd zo)
 Wekelijks praktisch overleg van 13u30 tot 14u30.
 Iedere 4de maandag houden we een inhoudelijk wijkteam van 13u30 tot 16u.
 Aansluitend is er elke 4de maandag van 16u30 tot 18u een vrijwilligerscafé. Bedoeling is om 

een informeel moment te voorzien waarbij de vrijwilligers medewerkers kunnen aanspreken, 
maar waar ze elkaar ook onderling kunnen ontmoeten. Bedoeling is ook om nog meer 
inspraak te verkrijgen van de vrijwilligers.

 De eerste 3 maandagen van de maand trekt het wijkteam vanaf 14u30 met zoveel mogelijk 
medewerkers de buurt in met diverse acties. Om op die manier onze buurt en bewoners beter 
te leren kennen, gerichte acties te kunnen opzetten, de meest kwetsbare buurtbewoners te 
kunnen bereiken,

Wat betreft mogelijkheid tot ontmoeting is er afstemming met de Unie der Zorgelozen, A’kzie en 
wijkcentrum Overleie. Vooral de wijziging van openingsuren van de Inloop is relevant voor de 
Zonnewijzer. In 2019 zal de Inloop elke namiddag open zijn tot 19u30. Dit sluit aan bij de opening 
van de nachtopvang. In de omgeving Centrum is er altijd een plaats waar mensen ongedwongen 
(lees: niet-commercieel) kunnen ontmoeten.

Gevolgen voor de clubs:

 Amber (vrouwen met migratie-achtergrond) blijven op maandagnamiddag komen maar via 
het externe zaalverhuur (ingang zijkant).
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 De breiclub (in de cafetaria) kan gemakkelijk van namiddag veranderen.
 De pedicure op maandagnamiddag kan veranderen van moment.
 De fietsclub kan op dinsdagnamiddag.

Deze wijziging gebeurt in nauw overleg met de clubs en we voorzien een infomoment voor alle 
geïnteresseerde bezoekers.

Samengevat:

2018:

 ma di wo do vr zo (half november-
half april)

Ontmoeting VM & NM VM & NM VM & NM VM & NM VM & NM 15-19u
Onthaal VM & NM VM & NM VM VM & NM VM /

 

2019: wijzigingen in het vet

 ma di wo do vr zo (sept-mei)
Ontmoeting VM VM & NM VM & NM VM & NM VM & NM 15-19u
Onthaal VM VM & NM VM VM & NM VM & NM /

 

 2.      Wijkcentrum Overleie

Mede naar aanleiding van het stopzetten van de tewerkstellingsmaatregel Activa einde 2018 zal in 
2019 de logistiek-administratieve ploeg van wijkcentrum Overleie bestaan uit een halftijdse 
administratieve en een halftijdse logistieke kracht. Dit komt omdat er veel minder administratieve 
verrichtingen zijn in het onthaal in Overleie dan in andere wijkteams. Dit heeft vooral te maken omdat 
we geen maaltijden aanbieden in het centrum.

Wijkcentrum Overleie

2018: 1,25 VTE onthaal; logistiek: 0 VTE

 ma Di wo do vr
Ontmoeting VM & NM VM & NM VM & NM VM & NM NM
Onthaal VM & NM VM VM & NM VM & NM NM

 

2019: 0,50 VTE onthaal; logistiek: 0,50 VTE

 ma di wo do vr
Ontmoeting VM & NM VM & NM VM & NM VM & NM NM 
Onthaal VM VM VM NM NM 

 



14/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Het onthaal zal op maandag, dinsdag en woensdag elke voormiddag open zijn, op donderdag en 
vrijdag in de namiddag. Dit wordt door de administratief medewerker of ander personeelslid 
opgenomen.

De openingsuren van de ontmoetingsruimte wijzigen niet in 2019. Wanneer het onthaal gesloten is en 
de ontmoetingsruimte open is dan kan douche en wassalon wel  blijven gebeuren (logistiek, 
onderhoud en vrijwilligers springen bij).

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
De Raad neemt kennis van de gewijzigde openingsuren van de wijkcentra De Zonnewijzer en 
Overleie.

6 - 2018_OR_00116 - Dienstverlening en cafetaria's wijkteams en Zorg Kortrijk - Aanpassing prijzen voor 2019

6 2018_OR_00116 Dienstverlening en cafetaria's wijkteams en 
Zorg Kortrijk - Aanpassing prijzen voor 
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
Jaarlijks evalueren we de prijzen van dranken van de cafetaria's en de prijzen van de dienstverlening.

De aankoopprijzen van de dranken zijn het laatste jaar voor sommige dranken toegenomen. Daarom 
stellen we voor om de prijzen deels te verhogen. Deze prijzen blijven democratisch ten overstaan van 
de marktprijzen.

In de wijkcentra en aan huis bieden we maaltijden aan. De wijkcentra zullen in 2018 ca. 45.000 
maaltijden serveren, waarvan 15% aan voorkeurtarief, 40% aan sociaal tarief en 45% aan 
standaardtarief. We zullen in 2018 bijna 85.000 maaltijden aan huis bezorgen. Respectievelijk 46%, 
32% of 22% betaalt standaard-, sociaal- of voorkeurtarief.

Een recente kostenanalyse van de kostprijs per maaltijd (vanuit de centrale keuken DNL) leert dat een 
maaltijd in een wijkteam in 2017 6,64 euro kostte (een stijging met 1,25 t.o.v. 2015) en aan huis 7,40 
euro (stijging met 0,91 euro).

Een benchmark met gemeenten uit de regio of vergelijkbare centrumsteden leert dat we qua 
prijszetting eerder in het peloton- midden zitten (niet de duurste, maar ook niet de goedkoopste).
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 Harelbeke: In LDC: 7,20 euro; aan huis: 7,40 euro
 Wevelgem: In LDC en aan huis: 8 euro
 Waregem: In LDC: 9 euro; aan huis: 8/6,50/6 euro
 Roeselare: In LDC: 4,40/5,95/7,75 euro (inkomensonderzoek); aan  huis: 4,40/6,65/8,50 euro
 Brugge: In LDC en aan huis: 3,80/4,70/5/6 euro (inkomensonderzoek)
 Aalst: In LDC en aan huis: 6 euro
 Mechelen: In LDC en aan huis: 7/4,50 euro

We stellen voor om zowel voor de maaltijden in de centra als aan huis alleen het standaardtarief te 
verhogen. Hiermee dekken we de gestegen kosten en verhalen we dit enkel op de sterkste schouders.

Argumentatie
Maaltijden – maaltijden aan huis

 2013 2018 2019
Standaard 7 7 7 wordt 8
Sociaal 5,50 5,50 5,50
Voorkeur / 1 1

 *Af en toe eten kinderen (jonger dan 12 jaar) ook in het wijkcentrum, hiervoor vragen we 1, 3 of 
5,50 euro.

Voor de maaltijden aan huis kan men ook een deel van het menu betalen, die prijzen zien er dan als 
volgt uit:

 voorkeur sociaal standaard
Soep+ hoofdgerecht 0,90

 

5,25

 

6,75 wordt 7,50

Hoofdgerecht+ dessert 0,90

 

5,25

 

6,75 wordt 7,50

 
Hoofdgerecht 0,80

 

5

 

6,50 wordt 7

Soep+ hoofdgerecht+ dessert 1

 

5,50

 

7 wordt 8

keuzemenu 9

 

9

 

9 wordt 10

Overige dienstverlening

Naast de maaltijden bieden de wijkcentra andere dienstverlening aan. We stellen voor om ook hier het 
standaardtarief met 1 euro te verhogen.

Overzichtstabel:

 voorkeurtarief sociaal 
tarief

standaard tarief  Vergoeding 
freelance

 2019 2019 2018 2019  
Maaltijden 1 5,50 7 8  
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Maaltijden aan huis 1 5,50 7 8  
Pedicure: basis 30 minuten 1 9 15,50 16,50 10 

Gezichtsverzorging 1 12,50 18,50 19,50 11,50 
Epileren (3 zones) 1 5 9 10 7 

Douche/bad 0 0 4 5  
Wasmachine met bediening 1 2 8,50 9,50  

Wasmachine zonder 
bediening 

1 2 7,50 8,50  

Droogkast met bediening 0,50 1 4 5  
Droogkast zonder bediening 0,50 1 3,50 4,50  

Kapsalon: 
watergolf, brushing, plix 

1 13 17,50 18,50 11 

Kapsalon: enkel knippen 1 9 12 13 10 

Voedingsadvies: 1e gesprek 1 16 19 20 10 

Voedingsadvies: 
opvolgingsgesprek 

1 10 13 14 10 

Manicure: knippen, vijlen 
nagels 

1 3 6 7 5 

Manicure: lakken nagels 1 2 3 4 2 
Personenalarmtoestel: 

bedrag per maand 
1 10 15 16  

 Cafetariaprijzen

De prijzen van de dranken zijn globaal gestegen ten opzichte van vorig jaar. De zwaardere bieren zijn 
sterker gestegen dan een pintje. De kostprijs van de frisdranken is lichtjes gedaald. In 2018 zijn we in 
zee gegaan met een nieuwe drankleverancier, dit verklaart deels de wijziging.

 Duvel: 20.48/bak naar 23.27/bak = + 13.62 % of stijging van 0,85 naar 0,96 euro per flesje.
 Cola 1/5: 9.34/bak naar 9.03/bak = - 3.32 % 
 Bockor pils: 7.24/bak naar 7.51/bak = + 3.73 %

We stellen een lichte prijswijziging voor de dranken voor zodat de gestegen kosten zeker gedekt 
worden.

We stellen voor 2019 volgende drankprijzen voor:

 2017 2018 2019
Pils 1,30 1,40 1,50
Frisdranken 0,80/1,30 0,80/1,40 0,80/1,40
Zwaardere bieren 2,70 3,20 3,40
Porto/martini 1,90 2,50 2,90
Wijn 2 2,50 2,70
Fles wijn 10 12 14

 

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

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

Budgetsleutel(s)
2018/GBB-CBS/0030-00/2852000/BESTUUR/CBS/IE-11 | Uitgaven: € 0 | Inkomsten: € 0

Advies
Visum
Gunstig advies
   

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

Punt 1
De raad keurt het voorstel prijzen dienstverlening en cafetaria van de wijkteams en Zorg Kortrijk 
goed. Hiermee worden de prijzen voor het kalenderjaar 2019 vastgelegd.

7 - 2018_OR_00096 - Woonzorgcentrum De Zon in Bellegem - Ingebruikname en bepaling van de dagprijs - Goedkeuren

7 2018_OR_00096 Woonzorgcentrum De Zon in Bellegem - 
Ingebruikname en bepaling van de dagprijs 
- 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
We ontvingen op 5 november 2013 de ontvankelijkheidsverklaring van het zorgstrategisch plan voor 
het bouwen van een woonzorgcentrum in Bellegem. Het plan omvat onder andere de realisatie van 96 
woongelegenheden in Bellegem ter vervanging van 48 woongelegenheden van het woonzorgcentrum 
Lichtendal en een gedeeltelijke vervanging van het woonzorgcentrum St. Jozef met 48 
woongelegenheden.

Het woonzorgcentrum opent de deuren op 1 juli 2019. Het is van belang dat de dagprijs en de 
overgangsmaatregelen zo snel mogelijk bepaald worden:
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- Kandidaat-bewoners en de bewoners die van een bestaand woonzorgcentrum verhuizen, verschaffen 
we duidelijkheid over de dagprijs en de overgangsbepalingen die gehanteerd worden.

- Na beslissing van de raad wordt het dossier ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid die 
normaliter binnen een termijn van 60 dagen antwoordt.

Argumentatie
Dagprijs

De raad besliste in zitting van 27 november 2014 om aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) een aanvraag tot goedkeuring van het Financieel 
Technisch Plan (FTP) in te dienen. Dit FTP ging uit van een dagprijs van 56 EUR, in toenmalige 
prijzen. Geïndexeerd in prijzen van vandaag (index oktober 2018) betekent dit 60,59 EUR en o.b.v. de 
inflatieverwachtingen van het planbureau zou de prijs in juli 2019 61,19 EUR bedragen.

Het resultaat van de woonzorgcentra is de afgelopen legislatuur fors verbeterd als gevolg van Riziv-
optimalisaties, kostenbeheersing, toename zorggraad bewoners, beperkte VTE-groei…

Als gevolg van deze optimalisaties en wijzigingen kunnen we de dagprijs beperken tot 57,50 EUR 
(exclusief het infrastructuurforfait van 5 EUR). Bij het vragen van deze dagprijs zal het kasresultaat 
van de woonzorgcentra, na het verstrijken van een periode met overgangsmaatregelen, min of meer 
gelijk blijven aan de huidige situatie.   

We merken ook op dat de subsidiëringsvorm drastisch gewijzigd is. Het FTP uit 2014 ging uit van 60% 
investeringssubsidies, voor een totaal bedrag van afgerond 7,9 miljoen EUR. In het nieuw systeem 
ontvangen we 5 EUR infrastructuurforfait per ligdag (te indexeren). Na 20 jaar zullen we ongeveer 4,3 
miljoen EUR subsidies ontvangen hebben hetzij 3,6 miljoen EUR minder dan in het oude systeem. 
Niettegenstaande de minder goede subsidiëring, kunnen we de dagprijs toch doen dalen in 
vergelijking met het FTP omwille van doorgevoerde optimalisaties en structurele ingrepen.

Referentiedagprijzen OCMW-Woonzorgcentrum met een (relatieve) nieuwbouw in het W13-gebied: 
Menen 59,40 EUR, Harelbeke 59,78 EUR (met tijdelijke korting van 4,6 EUR), Wevelgem 58 EUR. Het 
betreft telkens prijzen op vandaag, die in 2019 verder geïndexeerd zullen worden.

Overgangsmaatregelen

Het woonzorgcentrum Lichtendal verhuist naar Bellegem. Er zijn 48 woongelegenheden voorzien in 
het nieuwe woonzorgcentrum De Zon te Bellegem. De bewoners van dit woonzorgcentrum verhuizen 
als eerste naar Bellegem. Er zijn daarnaast 48 woongelegenheden voorzien waarbij de huidige 
bewoners van St. Jozef de kans krijgen om te verhuizen. De bevraging bij de bewoners is lopende. 
Beide woonzorgcentra kennen kamers met een lagere dagprijs dan de prijs vooropgesteld voor het 
woonzorgcentrum De Zon. In Lichtendal zijn er ook kamertypes waar de dagprijs nu hoger ligt dan 
57,5 EUR.

We stellen voor overgangsmaatregelen te hanteren voor wie meer zal moeten betalen. Wettelijk 
gezien mogen we maximum 5 EUR verhoging doorvoeren per semester. Dat is zeer ingrijpend. Het 
FTP stelde een verhoging van 1,5 EUR per semester voorop; we stellen voor dit effectief toe te 
passen. De laagste dagprijzen in St. Jozef en Lichtendal bedragen 48,82 EUR (vanaf januari 2019). 
Aan 1,5 EUR per semester zal er een overgangsperiode van 3 jaar zijn om te komen tot het nieuw 
tarief. Gezien de gemiddelde verblijfsduur 3,5 jaar bedraagt, zal dit op weinig bewoners van 
toepassing zijn.    
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Hieronder geven we een overzicht van de overgangsmaatregelen die zullen gelden afhankelijk van het 
type kamer van waaruit men vertrekt. We rekenen met een gemiddelde jaarlijkse index van 2%. Voor 
Bellegem volgt de eerste indexering maar in januari 2021. 

De bewoners van de kleinste kamers in St Jozef en Lichtendal zullen pas in juli 2022 op het niveau 
van de nieuwe opnames Bellegem komen. Voor de bewoners van het kamertype tussen 25 en 30 m² 
is dat in juli 2020 het geval. Voor de bewoners die nu een kamer van meer dan 30 m² hebben –dat is 
het geval voor 12 kamers in Lichtendal- zal de verhuis naar Bellegem een prijsdaling impliceren. In 
Bellegem zijn alle kamers iets meer dan 25 m² groot.

Opnames in oude woonzorgcentra na goedkeuring prijsdossier

We stellen tenslotte ook voor om voor de opnames in Lichtendal en St. Jozef die nà de goedkeuring 
van het prijsdossier door het Agentschap vallen en betrekking hebben op personen die zullen 
verhuizen, meteen de nieuwe dagprijs te hanteren en een korting te voorzien tot aan de verhuis. Op 
die manier betalen ze de goedgekeurde tarieven voor Lichtendal en St. Jozef tot aan de verhuis, en 
voorkomen we bijkomende overgangsmaatregelen voor nieuwe bewoners.

Juridische grond
Het MB van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de instellingen van 
de sector voor bejaardenopvang.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad 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 legt de dagprijs voor de kamers in woonzorgcentrum De Zon Bellegem bij de opening midden 
2019 vast op 57,50 EUR (exclusief het infrastructuurforfait van 5 EUR).

Punt 2
De raad legt de principes vast van overgangsmaatregelen. Per semester passen we een verhoging van 
1,50 EUR toe op de goedgekeurde, aan index onderworpen tarieven van St Jozef en Lichtendal.

Punt 3
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De raad gaat akkoord om bij nieuwe opnames van personen die zullen verhuizen na de officiële 
goedkeuring van het prijsdossier door het Agentschap Zorg en Gezondheid meteen de nieuwe dagprijs 
van 57,5 EUR te vragen maar tot aan de verhuis een korting toe te kennen tot aan de goedgekeurde 
tarieven van St. Jozef en Lichtendal.

8 - 2018_OR_00124 - Woonzorgcentrum De Zon in Bellegem - Wijziging leidend ambtenaar - Aktename

8 2018_OR_00124 Woonzorgcentrum De Zon in Bellegem - 
Wijziging leidend ambtenaar - 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
Rik Lambert gaat in de eerste helft van 2019 met pensioen. Katrien Thoré werd begin 2018 
aangeworven voor onder andere de opvolging van de grote bouw en renovatieprojecten van OCMW 
en Zorg Kortrijk.

Argumentatie
Rik Lambert is volgens de bestekdocumenten leidend ambtenaar voor de werf in Bellegem. Hij kreeg 
het mandaat van de Raad om de leiding en de controle op de uitvoering te doen. Dit is ook zo 
meegedeeld aan de aannemers. Katrien Thoré volgt al sinds begin 2018 mee die werf op. Gezien het 
nakend pensioen van Rik Lambert is het nodig om de bevoegdheid van leidend ambtenaar over te 
dragen aan Katrien Thoré.

Juridische grond
Artikel 11 KB Uitvoering. 

De leidend ambtenaar is de persoon die de leiding en de controle op de uitvoering van de 
overheidsopdracht op zich neemt. Hij zal de beslissingen voorbereiden die door de OCMW-raad zullen 
worden genomen. De leidend ambtenaar heeft zelf geen bevoegdheid om beslissingen te nemen. In 
de praktijk zal hij wel omwille van de dringende omstandigheden richtlijnen moeten geven in verband 
met de uitvoering. Deze richtlijnen moeten evenwel steeds bevestigd worden door een beslissing van 
de OCMW-raad. Elke eventuele beperking van zijn bevoegdheden blijkt uit de opdrachtdocumenten of 
moet worden betekend aan de opdrachtnemer. 

De leiding van en de controle op de uitvoering kan ook worden toevertrouwd aan een persoon buiten 
de aanbestedende overheid. De draagwijdte van zijn mandaat moet eveneens betekend worden aan 
de opdrachtnemer, tenzij dit in de opdrachtdocumenten is gebeurd.

Artikel 58 van het Gemeentedecreet biedt de mogelijkheid om de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen te delegeren naar de gemeentesecretaris en eventueel verder te 
subdelegeren naar personeelsleden.

De leidend ambtenaar mag worden vervangen in de loop van de uitvoering. Deze vervanging moet 
schriftelijk gebeuren.
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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
De functie van leidend ambtenaar voor de werf in Bellegem wordt overgedragen van Rik Lambert naar 
Katrien Thoré.

Punt 2
De wijziging van leidend ambtenaar wordt per aangetekend schrijven gemeld aan de hoofdaannemer 
en het ontwerpteam.

9 - 2018_OR_00118 - Woonzorgcentra - Voorstel tot kwaliteitsverbetering  bij het wassen van persoonlijk linnen - Goedkeuren

9 2018_OR_00118 Woonzorgcentra - Voorstel tot 
kwaliteitsverbetering  bij het wassen van 
persoonlijk linnen - 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
Bewoners kunnen hun persoonlijke was zelf doen of hun kledij laten wassen door bemiddeling van 
ons.  Voor 4 WZC’s (woonzorgcentra) vertrouwen we dit wasproces toe aan de wasserij Dumoulin, in 
het WZC Ter Melle staan we zelf in voor het wassen en strijken.

 Aantal bewoners die was laten doen FTE voor intern wasproces
Ter Melle 34 1,8 FTE

 

We rekenen aan de bewoner een forfait aan. Actueel 1,10 euro per ligdag.

Het toevertrouwen van de vuile was van de 4 WZC’s aan de wasserij gebeurt volgens het 
‘bulksysteem’, daarbij wordt alle vervuilde kledij, van alle bewoners van de afdeling verzameld in 
één grote waszak. Twee maal per week worden de waszakken afgehaald door de wasserij. Dumoulin 
levert de gewassen kledij op deze ogenblikken ook terug af, maar niet gesorteerd. Wij sorteren 
naderhand de kledijstukken uit per bewoner, verzamelen die per afdeling en verdelen de kledij dan 
opnieuw over de kamers. We krijgen per maand een factuur voor de globale persoonlijke was van alle 
bewoners samen.

Voor het uitsorteren en verdelen van de was hebben we volgende inzet nodige van medewerkers:

 Aantal bewoners die was laten doen FTE voor sorteren en verdelen
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Biezenheem 39 0,4
De Weister 23 0,25
Lichtendal 32 0,3
Sint-Jozef 111 1,5

 

Het bulksysteem is in feite achterhaald in onze sector, temeer omdat het systeem een aantal grote 
gebreken vertoont. De industriële wasserijen die gespecialiseerd zijn voor de gezondheidssector 
ontwikkelden daarom reeds een tiental jaar een ander systeem: het ‘pakketsysteem’, hierbij wordt 
de te wassen kledij van iedere bewoner opgehaald met individuele waszakjes. Die worden ook 2x per 
week samen met het bedlinnen opgehaald. De gewassen kledij wordt daarbij ook terug geleverd, 
maar dan individueel verpakt per bewoner (pakket), gesorteerd per afdeling. Zij verstrekken 
bovendien een factuur die uitgesplitst is per bewoner zodat dit individueel kan doorgerekend worden.

Bij dit proces worden alle stukken van bij de aankomst in de wasserij gescand. Naderhand volgt het 
wasproces en nadien geautomatiseerd per persoon verdeeld en verpakt om dan opnieuw in te 
scannen bij het vertrek naar de klant. Het wasproces biedt dan ook een totale traceerbaarheid.

Nadelen van het huidig bulksysteem t.o.v. het pakketsysteem:

 Er gaan regelmatig stukken verloren, dit geeft dan ook aanleiding tot klachten van de 
bewoners of hun familie ten aanzien van ‘onze’ dienstverlening. Het is vaak ook niet duidelijk 
waar het kledingstuk verloren is geraakt. Om uit de impasse te komen vergoeden wij soms 
het verlies van het kledingstuk. Bij het pakketsysteem wordt alle kledij bij het binnenkomen 
en buitengaan van de wasserij gescand. Verlies is quasi onmogelijk en indien dit toch gebeurt 
dan is dit op te sporen. Ieder stuk is immers traceerbaar.

 Er wordt nu soms kledij naar de wasserij meegegeven van bewoners die de was zelf doen. Als 
er in het pakketsysteem enkel individuele waszakjes te vinden zijn bij bewoners die de was 
meegeven dan is dit amper nog mogelijk.

 Bewoners weten nu nauwelijks wat wordt meegenomen naar de wasserij. Met de individuele 
zakjes van het pakketsysteem kunnen ze zien wat van hen wordt meegegeven en wanneer 
het in een pakket terug komt.

 Het proces om kledij te sorteren per bewoner en naderhand te verdelen per afdeling en per 
kamer is arbeidsintensief. Verborgen kost van +/- 1FTE/90 bewoners. Deze werklast kan in 
het nieuwe systeem zeker gehalveerd worden.

 Als we de gefactureerde kosten van 2017 voor het persoonlijk linnen verrekenen, per bewoner 
en per dag, dan bedroeg de reële kost 1,37 euro per bewoner per dag. De aangerekende kost 
van 1,10 euro per dag is dus ontoereikend. We houden dan nog geen rekening met de inzet 
van onze medewerkers voor het sorteren en verdelen.

Overzicht 2017
 Kost bewonerswas opbrengst 1,10 euro Tekort
Biezenheem 15.642,09 14.742,20 -899,89
De Weister 8.862,80 6.935,50 -1.927,30
Lichtendal 18.230,60 13.096,60 -5.134,00
Sint-Jozef 59.724,46 46.910,60 -12.813,86
 102.459,95 81.684,90 -20.775,05

Argumentatie
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Indien we bij het bulksysteem de reële kost willen aanrekenen dan moeten we dit, telkens bij een 
kostenstijgingen, aanvragen en motiveren bij het Vlaams Agentschap, met alle administratie hieraan 
verbonden. Indien we gewoon de individuele kosten doorrekenen, zoals bij het pakketsysteem, dan 
moeten we dit enkel vermelden als niet begrepen in de dagprijs.
Om de reële kost voor was aan te rekenen is een verhoging vereist met 25% wat moeilijk 
verdedigbaar is naar de bewoners toe.
Een aanrekening op basis van reële kosten zou ook correcter zijn naar de familie toe van de bewoners 
die zelf instaan voor de was

Nadelen van pakketsysteem

Het systeem is duurder dan het actuele systeem omdat het niet alleen de waskost bevat maar ook de 
kosten voor de kost voor het geautomatiseerd het individueel sorteren van de gewassen kledij. 
Handelingen en kosten die anders bij ons terecht komen.
Bepaalde bewoners kunnen geneigd zijn om te lang dezelfde kledij te dragen omdat ze willen 
besparen op kun kosten voor de was.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
§ 3. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen vast van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan. 

Financiële informatie
Financiële informatie
Het proces om kledij te sorteren per bewoner en naderhand te verdelen per afdeling en per kamer is 
arbeidsintensief. Verborgen kost van +/- 1FTE/90 bewoners - gebruikers van de dienstverlening. Deze 
werklast kan in het nieuwe systeem zeker gehalveerd worden.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

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

Punt 1
De raad beslist om vanaf juli 2019, met de opening van het nieuwe woonzorgcentrum te Bellegem, in 
alle WZC’s overstappen naar het pakketsysteem. Zo kunnen we enerzijds een meer 
geïndividualiseerde zorg voor het linnen van de bewoners aanbieden en anderzijds kunnen we 
eveneens een correcte toewijzing van de kosten aanwijzen.

Dit heeft bovendien het voordeel dat we kunnen voorkomen dat we kosten moeten dragen voor een 
externe dienstverlening aan te bieden en we kunnen ongetwijfeld ook het aantal interne medewerkers 
halveren die zorgen voor het sorteer en verdeelproces.

Die wasserij service blijft uiteraard nog steeds vrijblijvend, bewoners kunnen uiteraard nog steeds hun 
kledij laten wassen door de familie.
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10 - 2018_OR_00113 - Woonzorgcentra - Raamcontract kleerkasten op maat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

10 2018_OR_00113 Woonzorgcentra - Raamcontract 
kleerkasten op maat - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze
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 zorgkamers moeten uitgerust worden met kasten en kleerkasten. Met modulaire systemen kunnen 
we aan de vereisten voldoen. 

Argumentatie
In het kader van de opdracht “raamcontract kleerkasten op maat voor woonzorgcentra” werd op 
30 november 2018 een bestek met nr. 20190121/KT/OP opgesteld door de dienst Facility. De uitgave 
voor deze opdracht wordt geraamd op € 154.640,00 exclusief BTW of € 187.114,40 inclusief 21% 
BTW. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. Het bestuur 
beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde 
hoeveelheden.

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

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

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn.

Financiële informatie
Visum verleend

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

Punt 1
Het bestek met nr. 20190121/KT/OP van 30 november 2018 en de raming voor de opdracht 
“raamcontract kleerkasten op maat voor woonzorgcentra”, opgesteld door de dienst Facility worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 154.640,00 exclusief BTW of € 187.114,40 
inclusief 21% BTW.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

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

Bijlagen

11 - 2018_OR_00092 - Levering van persoonlijke beschermingsmiddelen - Gunning raamcontract voor een periode van 4 jaar

11 2018_OR_00092 Levering van persoonlijke 
beschermingsmiddelen - Gunning 
raamcontract voor een periode van 4 jaar
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

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

Aanleiding en context
Het dossier persoonlijke beschermingsmiddelen omvat wegwerp beschermingsproducten voor onze 
woonzorgcentra zoals handschoenen, schorten, geplastificeerde washandjes en slabben. De 
aankoop verloopt via een raamcontract met een looptijd van 4 jaar. Het huidig contract loopt ten 
einde op 31/12/2018.

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

Argumentatie
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 september 2018 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van opdracht 2018-527322 werd gepubliceerd op 21 september 2018 op nationaal 
niveau.

Er werden 2 offertes ontvangen:
- King Belgium, Rue du Cerf 190/1 te 1332 GENVAL (€ 132.175,02 exclusief BTW of € 159.931,77 
inclusief 21% BTW);
- Wm Supplies (B) bvba, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne (€ 119.080,89 exclusief BTW of 
€ 144.087,88 inclusief 21% BTW);

De dienst Facility stelde op 9 november 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, zijnde Wm Supplies (B) bvba, Kortrijksestraat 30 te 8520 
Kuurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 119.080,89 exclusief BTW of € 144.087,88 
inclusief 21% BTW.

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

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

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

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn.

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

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

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

Punt 1
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 9 november 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 “Persoonlijke beschermingsmiddelen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder, zijnde Wm Supplies (B) bvba, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 119.080,89 exclusief BTW of € 144.087,88 inclusief 21% BTW.

Punt 3
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
20181025/SM/VOPMVB.

Bijlagen
 2018_11_12_overzicht offertes.xlsx.pdf
 2018_11_09_Verslag van nazicht van de offertes.pdf
 opening_report.pdf
 aankondiging opdracht BDA.pdf
 king deel 1.zip
 king deel 2.zip
 offerte WM deel 1.zip
 offerte WM deel 2.zip

12 - 2018_OR_00102 - Raamcontract meldkamer en veiligheidsinspectie - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en optreden als aankoopcentrale

12 2018_OR_00102 Raamcontract meldkamer en 
veiligheidsinspectie - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze en 
optreden als aankoopcentrale
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
Bepaalde gebouwen van de stad en OCMW worden permanent gecontroleerd op vlak van technische 
problemen, veiligheid en inbraak. Alle alarmen komen toe in een centrale meldkamer van waaruit, 
afhankelijk van het type gebouw, het type alarm en het tijdstip van het alarm, een passend 
gevolg gegeven wordt.

Voor het OCMW gebeurt de beveiliging momenteel via G4S.  Voor de Stad verloopt dit via Securitas. 
Beide raamovereenkomsten verlopen. Vermits het om een gelijkaardige dienstverlening gaat stelden 
we een gezamenlijk lastenboek op voor een nieuwe raamovereenkomst met een looptijd van 5 jaar.
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Argumentatie
Vermits het om een gelijkaardige dienstverlening gaat stelde de dienst Facility OCMW een gezamenlijk 
lastenboek  “meldkamer en veiligheidsinspectie” met nr. 20190130/RL/VOPMVB op. Het gevolg dat 
aan een alarm gegeven wordt verloopt voor OCMW en Stad volgens een eigen,  in het bestek 
beschreven, protocol.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De gunningscriteria zijn:

1. Prijs : 60 punten
2. Dienstverlening (plan van aanpak, rapporten en kwaliteitsgarantie : 30 punten
3. Digitaal beheerplatform : 10 punten

Er wordt prijs gevraagd aan firma's die een erkende meldkamer hebben.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 204.900,00 exclusief BTW of € 247.929,00 
inclusief 21% BTW voor een periode van 5 jaar.

OCMW Kortrijk treedt op als aankoopcentrale voor Politiezone Vlas, Stad Kortrijk, Parko en SOK AGB 
bij de gunning van de opdracht.

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, 1° (Sociale en 
andere specifieke diensten) en artikel 57, en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de aanbestedende 
overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of 
raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders).
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.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn.

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

Punt 1
Het bestek met nr. 20190130/RL/VOPMVB van 28 november 2018 en de raming voor de opdracht 
“meldkamer en veiligheidsinspectie”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 
De raming bedraagt € 204.900,00 exclusief BTW of € 247.929,00 inclusief 21% BTW.

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

Punt 3
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal OCMW Kortrijk optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten 
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald : 
Politiezone Vlas, Stad Kortrijk, Parko en SOK AGB.

Punt 4
De aankondiging van de opdracht wordt bekendgemaakt op nationaal niveau.

Bijlagen

13 - 2018_OR_00075 - Werken op afspraak in sociaal huis en sociale dienst - Aankoop en implementatie software - Goedkeuren

13 2018_OR_00075 Werken op afspraak in sociaal huis en 
sociale dienst - Aankoop en implementatie 
software - 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
Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_03248 - 2015/858 - 'stadswinkel' - software - Voorwaarden en wijze van gunnen
 2016_CBS_00440 - 2015/858 - Project nieuw stadhuis- software - Gunning

Aanleiding en context
De dienstverlening aan het publiek in het stadhuis en het sociaal huis wordt meer en meer op mekaar 
afgestemd. Hier willen we alvast ook de manier van werken en het systeem op elkaar af te stemmen 
om intensere samenwerking nog verder te ondersteunen.

Het college gunde de aankoop van de software voor het 'werken op afspraak' en het 
'klantgeleidingssysteem' aan JCC-software. In het bestek 2015/858 werd opgenomen dat de software 
op eenvoudige wijze uitbreidbaar moest zijn naar het OCMW. 

Argumentatie
De werking van het stadhuis op afspraak en voordelen voor de burger

 De burger kan plaatsonafhankelijk via telefoon, van op ieder toestel of aan de balie een 
afspraak maken, wijzigen en annuleren. 

 Bij het maken van een afspraak ontvangt de burger een tijdsvoorstel zodat de 
afspraakagenda’s optimaal gevuld kunnen worden. De burger kan ook zelf een tijdstip kiezen.

 Zonder tussenkomst van een medewerker meldt de burger zich met de afspraakbevestiging of 
geboortedatum binnen aan de zuil. De dienst of medewerker met wie de burger een afspraak 
heeft, ontvangt een melding dat zijn/haar afspraak aanwezig is.
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 meer privacy voor de burger doordat hij niet meer in wachtrij moet aanschuiven en andere 
bezoekers meer op afstand blijven van de balie

De werking van het stadhuis op afspraak en voordelen voor de burger

 Het systeem zorgt voor betere personeelsplanning en beheert de loketten.
 duidelijk overzicht van bezoekersstromen, wachttijden, drukte, zicht op productvraag,...
 Er is een koppeling mogelijk met outlookagenda’s.
 minder stress voor de medewerkers omdat ze beter weten voor welk dossier burger komt en 

waar mogelijk kunnen voorbereiden

De risico's die met de invoering van werken op afspraak gepaard gingen werden opgevangen en er is 
een grote tevredenheid over de manier van werken.

Werken op afspraak in de sociale dienst

Het sociaal huis dat instaat voor informatie en advies en voor het opmaken van nieuwe hulpvragen, 
werkt nog niet op afspraak. De burgers melden zich vrij aan maar worden soms geconfronteerd met 
wachtrijen. Maar de maatschappelijke werkers en de trajectbegeleiders van de sociale dienst die 
instaan voor de verdere opvolging van de hulpvraag en voor de begeleiding van de cliënten, werken 
uitsluitend op afspraak. 
Afspraken worden momenteel ingegeven in twee systemen: een de outlookagenda én in de 
softwaremodule “cliënten onthaal en traject” (COT-module) van Logins. Voor de vervolgafspraak 
melden alle klanten zich met hun identiteitsbewijs aan aan het onthaal.

Nu de samenwerking tussen het stadhuis en het sociaal huis meer en meer gestalte krijgt, wordt het 
opportuun om met dezelfde systemen te werken en de manier van werken op elkaar af te stemmen. 
Zo ontstaan mogelijkheden om de onthaalbalies nog nauwer met elkaar te laten samenwerken en om 
taken van en voor elkaar over te nemen. 

Voor de hulpverleners volstaat het de outlookagenda goed te beheren. Er is geen registratie in een 
ander softwarepakket meer nodig. De  firma JCC haalt de beschikbaarheid voor het plannen van een 
afspraak uit de outlookagenda. Om te vermijden dat bepaalde cliënten de agenda van hun begeleiders 
zouden overbelasten en blokkeren voor andere cliënten, zullen cliënten zelf geen afspraken online in 
de agenda’s van de maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders kunnen ingeven. Het zullen 
voorlopig de onthaalbedienden en hulpverleners zijn die de afspraken ingeven. 

Personen die zich aanbieden voor het sociaal huis nemen plaats in de wachtruimte op het gelijkvloers 
waar een oproepscherm hangt. Is de intaker klaar voor het volgende gesprek, dan roept hij de 
nummer van de volgende persoon op via het oproepscherm. Er worden in de wachtzaal geen namen 
meer genoemd waardoor de privacy meer wordt gerespecteerd.(bijkomend voordeel)

Bijwerken en uitbreiden van de software

De huidige versie van de firma JCC-software wordt binnenkort niet meer ondersteund. De software 
moet dus bijgewerkt worden naar de meest recente versie. De migratie naar deze nieuwe versie kan 
in januari ingepland worden door de firma JCC Software. Dit geldt  voor de werking in het stadhuis. 
Het is dus logisch dat de werking in de sociale dienst ook meteen start in de nieuwste versie van deze 
software om verdere integratie en afstemming mogelijk te maken.

Voor toepassing op de werking van de sociale dienst zijn extra licenties nodig. Er is een configuratie- 
en testperiode van ca. 3 maanden nodig. De implementatie vergt ook voorafgaande communicatie, 
duidelijke afspraken en afstemming tussen de verschillende teams, in dit geval de onthaalbedienden, 
de intakers en de begeleiders van de sociale dienst.
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Tot slot wilt de directie bedrijfsvoering de software ook uitbreiden met de module 'Mijn afspraak' . 
Deze laat de bezoeker toe om online zijn afspraak op te volgen. De bezoeker kan de benodigdheden 
van zijn/haar afspraak opvragen. De routebeschrijving naar de afspraak kan opgevraagd worden. De 
bezoeker hoeft zich niet langer aan te melden via het onthaal of via een zuil maar kan dit via de 
smartphone doen. Wanneer de bezoeker opgeroepen wordt, wordt er een bericht gestuurd naar de 
bezoeker naar welke spreekruimte of balie hij/zij zich mag begeven. 

Kostprijs

 migratie van de software: 4.545,97 euro inclusief btw. (100 % stad)
 licenties en configuratie voor werking sociale dienst OCMW (100 % OCMW)

o Investeringskost van 40.607,90 euro incl. btw (hardware en software)
o Jaarlijkse onderhoudskost van 5.782,59 euro inclusief btw of 23.130,36 euro inclusief 

btw voor 4 jaar.
 Extra module 'Mijn afspraak': 5142,5 euro incl btw (verdeling 50/50 stad/OCMW: OCMW: 

2571,25 euro incl btw, stad: 2571,25 euro inclusief btw)

De goedkeuring van het gedeelte bij de stad wordt in dossier "2018_CBS_03214 - 2015/858 - Werken 
op afspraak en klantgeleiding - upgrade en uitbreiding software - Goedkeuren" voorgelegd aan het 
College van Burgemeester en Schepenen.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° 
d (limiet van 207.000,00 euro excl. btw niet overschreden).
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 2 §1 3°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

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

Financiële informatie
Aandeel stad:

 investering: 2019/GBB-CBS/119-02 2410000-IE12: 4.545,97 euro + 2571,25 euro
 onderhoud: 2019/GBB-CBS/0130-01-6142300-IEgeen 

Aandeel OCMW:

 investering: AR 2460000  - Investeringsproject 14/21 - BI 1191 ICT : 40.607,90 euro inclusief 
btw (hardware en software) + module mijn afspraak: 2571,25 euro inclusief btw

 onderhoud: AR 6142810 - BI 9000: jaarlijks:  5.782,59 euro inclusief btw 

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

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

Punt 1
de uitbreiding van de software (G-BOS - G-PLAN - TJOONER) voor het project "afspraak bij de sociale 
dienst" volgens de offerte van de firma bv JCC Software, Zutphenstraat 59 te NL-7575 EJ Oldenzaal 
voor een bedrag van 50105,00 euro excl. btw of 60627,05 inclusief btw goed te keuren.

Punt 2
de aankoop van de module 'Mijn Afspraak' volgens de offerte van de firma bv JCC Software, 
Zutphenstraat 59 te NL-7575 EJ Oldenzaal voor het bedrag van 2125,00 euro exclusief btw of 2571,25 
euro inclusief btw goed te keuren.

Bijlagen
 JCCJLA984-1 Migratie JCC-Klantgeleiding Stad Kortrijk.pdf
 JCCJLA1092-2 Uitbr. G-BOS - G-PLAN - TJOONER Stad Kortrijk.pdf

14 - 2018_OR_00090 - Aankoop minibus voor de lokale dienstencentra - Voorstel tot gunning

14 2018_OR_00090 Aankoop minibus voor de lokale 
dienstencentra - Voorstel tot 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
In het kader van de opdracht “Aankoop minibus” werd op 20 september 2018 een bestek met nr. 
20181010/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 22.100,00 exclusief BTW of € 26.741,00 inclusief 
21% BTW inclusief overname bestaande wagen (Citroën Berlingo) en een onderhoudscontract van 5 
jaar op de nieuwe wagen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 september 2018 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 20 september 2018 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure:
- Garage Vandecasteele, Kuurnsesteenweg 107 te 8500 Kortrijk;
- K-Motors, Kortrijksestraat 179 te 8520 Kuurne;
- Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 Harelbeke;
- Garage Move, Brugsesteenweg 75 te 8520 Kuurne;
- Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne;
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- Vandewiele Iveco, Bavikhoofsestraat 1a te 8531 Bavikhove;
- Ghistelinck Autobedrijven NV Concessie LAR Menen, Lar Zuid Blok Z nr 1 te 8930 Rekkem.
Argumentatie
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 10 oktober 2018 om 11.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 7 februari 2019.
Er werden 4 offertes ontvangen:
- Garage Devos-Capoen, Brugsesteenweg 30 te 8520 Kuurne (€ 32.740,09 exclusief BTW of 
€ 39.615,51 inclusief 21% BTW);
- Ghistelinck Autobedrijven NVConcessie LAR Menen, Lar Zuid Blok Z nr 1 te 8930 Rekkem 
(€ 39.246,75 exclusief BTW of € 47.488,57 inclusief 21% BTW);
- Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 Harelbeke (€ 27.059,55 exclusief BTW of € 32.742,06 
inclusief 21% BTW);
- K-Motors, Kortrijksestraat 179 te 8520 Kuurne (€ 27.211,07 exclusief BTW of € 32.925,39 inclusief 
21% BTW);

De offerte van K-Motors voor een Citroën Space tourer XL beantwoordt niet aan de vereisten van het 
bestek: geen verhoogd model. 
 
In het bestek werd een overnameprijs gevraagd voor de bestaande Citroën Berlingo. Slechts 2 
garages vulden hiervoor een overnameprijs in die ver onder de door ons geraamde waarde ligt. 
Daarom stellen we voor de wagen niet over te laten aan de garage maar zelf te verkopen.
De dienst Facility stelde op 8 november 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 Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 Harelbeke, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 27.059,55 exclusief BTW of € 32.742,06 inclusief 21% BTW 
voor de wagen inclusief het onderhoudscontract voor 5 jaar 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 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 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, meer bepaald artikel 90, 1°.
Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad 
voor maatschappelijk welzijn.

Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
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Niet van toepassing

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

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 8 november 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 “Aankoop minibus” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Garage Lateur, Zandbergstraat 39 te 8530 
Harelbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 27.059,55 exclusief BTW of € 32.742,06 
inclusief 21% BTW inclusief het onderhoudscontract voor 5 jaar mits het verkrijgen van een visum.
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 24 maanden.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 90 kalenderdagen.

Punt 3
De Citroen Berlingo zal niet overgelaten worden aan de garage maar apart verkocht worden.

15 - 2018_OR_00093 - Informatieveiligheid - Beleidsplan en actieplan voor Kortrijk: 1 juli 2018-30 juni 2021 - Goedkeuren

15 2018_OR_00093 Informatieveiligheid - Beleidsplan en 
actieplan voor Kortrijk: 1 juli 2018-30 juni 
2021 - 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
Gekoppelde besluiten

 2018_MAT_00043 - Informatieveiligheid - Informatieveiligheidsbeleid. Gecoördineerde en 
geactualiseerde tekst voor 'Kortrijk', en goedkeuring actieplan.

Aanleiding en context
Stad en OCMW Kortrijk werken sinds 2015 samen rond informatieveiligheid. In het kader van de 
integratie tussen stad en OCMW leggen we een gezamenlijk informatieveiligheidsbeleidsplan met 
bijhorend actieplan voor dat bindend is voor alle beleidsdomeinen binnen Kortrijk.
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Argumentatie
A. Beleidsplan

1. Beveiligingsbeleid: toepassingsgebied

Het vorige beleidsplan informatieveiligheid met bijhorend actieplan was geldig voor de periode 2015-
2017.

In het kader van de integratie van stad en OCMW stelde de gezamenlijke stuurgroep 
informatieveiligheid stad en OCMW Kortrijk één globaal beleidsplan en actieplan dat bindend is voor 
alle beleidsdomeinen binnen Kortrijk, op voor 3 jaar (1 juli 2018 - 30 juni 2021).

Het beleidsplan met bijhorend actieplan werd voorgelegd aan het gezamenlijk managementteam van 
stad en OCMW op 28 juni 2018. Het werd ondertussen ook voorgelegd aan de IT-manager van de 
groep Kortrijk en wordt nu voor goedkeuring aan het college voorgelegd.

2. Indeling van de maatregelen, op het vlak van informatieveiligheid

De aanpak van informatieveiligheid volgt de gebruikelijke standaarden. Deze standaarden zijn o.a. 
gebaseerd op de ISO 2700X reeks.

De indeling van de maatregelen is als volgt:

1. Beveiligingsbeleid
2. Organisatie van informatiebeveiliging
3. Organisatie en menselijke aspecten van beveiliging
4. Fysieke beveiliging van de omgeving
5. Beveiliging van de netwerken
6. Logische beveiliging van de toegang
7. Logging, opsporing en analyses van toegang
8. Toezicht, nazicht en onderhoud
9. Beheer van beveiligingsincidenten en continuïteit
10. Naleving

Hieronder staan we kort stil bij de organisatie van de informatieveiligheid. 

3. Organisatie van de informatieveiligheid

3.1.  Veiligheidsconsulent/DPO

De veiligheidsconsulent heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende 
opdracht binnen de organisatie.  
Hij verstrekt deskundige adviezen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur (de algemeen 
directeur) en verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
Hij voert opdrachten uit die hem door de persoon belast met het dagelijks bestuur (de algemeen 
directeur)  en verantwoordelijk voor de gegevensverwerking worden toevertrouwd

De veiligheidsconsulent moet kunnen beschikken over voldoende middelen en heeft vrije toegang tot 
alle informatie die noodzakelijk is voor zijn functie en voor zover hij binnen het kader van 
informatiebeveiligingsbeleid blijft.

De veiligheidsconsulent kan zowel intern als extern zijn. Als er met een externe veiligheidsconsulent 
wordt gewerkt, is het de bedoeling dat de inzet van de externe veiligheidsconsulent, indien mogelijk 
leidt tot interne kennisopbouw.
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Ter ondersteuning van de veiligheidsconsulent zijn er een aantal adjunct-veiligheidsonsulenten 
aangesteld.

Naast de aanstelling van een veiligheidsconsulent is Kortrijk ook verplicht om een functionaris voor 
gegevensbescherming te voorzien, ook wel Data Protection Officer (DPO) genoemd.  De DPO ziet na 
op de gegevensverwerkingen binnen de organisatie. In Kortrijk neemt de veiligheidsconsulent de rol 
van DPO op.

3.2. Praktische organisatie

3.2.1. De informatieveiligheidscel

Voor de praktische organisatie werken we met een informatieveiligheidscel (IVC) die minimaal 4 keer 
per jaar samenkomt, maar die ook bij hoogdringendheid kan worden samengeroepen. De IVC is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid en staat onder leiding van de 
veiligheidsconsulent/DPO.

3.2.2. De werkgroep informatieveiligheid

Naast de IVC is er ook een werkgroep informatieveiligheid die normaliter 8 keer/jaar samenkomt. Zij 
neemt, in tegenstelling tot de IVC geen beslissingen en verleent geen adviezen. Zij werkt wel de 
concrete actiepunten verder uit.

3.3. Rol van het managementteam

Het managementteam:
- beslist over de niet punctueel toegekende onderdelen van het budget informatieveiligheid
- ontvangt de formele adviezen van de veiligheidsconsulent
- ontvangt de (tussentijdse) rapporten van de veiligheidsconsulent, zowel van georganiseerde 
controles als van vaststellingen en van de aanwending van het budget informatieveiligheid
- valideert de bewustmakingscampagnes voorgesteld door de veiligheidsconsulent
- rapporteert eventueel periodiek naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn

3.4. Rol van het College van Burgemeester en Schepenen/ de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het College van Burgemeester en Schepenen/de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is 
verantwoordelijk voor: 

- het informatieveiligheidsbeleid van Kortrijk (inclusief vaststellen, evalueren, wijzigen)
- het veiligheidsplan van Kortrijk (inclusief het vaststellen, evalueren, wijzigen)
- het vaststellen van het budget voor informatiebeveiliging
- het ontvangen van het jaarrapport

Binnen het College van Burgemeester en Schepenen en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft 
de veiligheidsconsulent en zijn adjuncten een aanspreekpunt en sponsor in de Schepen 
verantwoordelijk voor personeel.

3.5. Jaarverslag

Jaarlijks wordt er een jaarverslag informatieveiligheid voorgelegd aan het College van Burgemeester 
en Schepenen/de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

4. Andere rubrieken van het beleidsplan
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Voor de andere, meer praktijkgerichte rubrieken rond informatieveiligheid verwijzen we graag naar 
het eigenlijke beleidsplan. 

Concreet gaat dit over:

- Organisatie en menselijke aspecten
- Fysieke beveiliging en beveiliging van omgeving
- Beveiliging van netwerken
- Logische toegangsbeveiliging
- Logging, opsporing en analyses van toegang
- Toezicht, nazicht en onderhoud van systemen
- Beheer van incidenten en continuïteit
- Naleving

B. Het actieplan

Het actieplan werd samengesteld op basis van openstaande punten die in de IVC aan bod kwamen, 
op basis van aanbevelingen van audits die in de voorbije periode bij stad en OCMW werden 
uitgevoerd (audit informatieveiligheid, phishing- en penetratietest van het IT-netwerk), de nieuwe 
General Data Protection Regulation (GDPR), de camera-wetgeving en de wetgeving op het gebruik 
van het rijksregisternummer.

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
in te stemmen met het informatieveiligheidsbeleid van stad en OCMW Kortrijk (periode 1 juli 2018- 30 
juni 2021) en het bijhorend informatieveiligheidsactieplan.

Bijlagen
 informatieveiligheidsbeleid_kortrijk_ontwerp_v181029 ter goedkeuring aan het cbs.pdf
 Actieplan informatieveiligheid ter goedkeuring aan het cbs.xltx

16 - 2018_OR_00094 - Informatieveiligheid - Gezamenlijk agendapunt managementteam Stad en managementteam OCMW - Jaarverslag  (01/04/2017 - 31/03/2018) - Aktename

16 2018_OR_00094 Informatieveiligheid - Gezamenlijk 
agendapunt managementteam Stad en 
managementteam OCMW - Jaarverslag  
(01/04/2017 - 31/03/2018) - 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
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Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_00296 - 2017/728 - Smart City Tool Box - Raamovereenkomst ondersteuning door 
specialisten op vlak van informatieveiligheid, deelopdracht 1: ondersteuning door 
veiligheidsconsulent 2018 - Gunning

Aanleiding en context
Gelet op het feit dat we heel wat persoonsgegevens verwerken is het noodzakelijk dat deze 
persoonsgegevens en de bijhorende privacy goed beschermd worden. OCMW en stad Kortrijk zijn 
verplicht om een omkaderd veiligheidsbeleid te voeren. 

Op 25 mei 2018 trad de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving in voege. De GDPR-
wetgeving regelt de bescherming van persoonlijke data van de Europese burger. In het kader hiervan 
werden een aantal voorbereidende stappen gezet.

Conform artikel 5.1.1.6. van het veiligheidsplan rapporteert de veiligheidsconsulent jaarlijks via de 
algemeen directeur als verantwoordelijke dagelijks beheer, aan het college van burgemeester en 
schepenen en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Opmerkingen en aanvullingen van het managementteam 19/4/18:

 Omdat informatieveiligheid de opdracht is van elke medewerker moet we nadenken over een 
aanpak. Centrale bewaking is mogelijk via de vastgestelde IT-lijst en via de centrale 
aankopen.

 We kiezen voor een pragmatische aanpak. Omdat we niet alles tegelijkertijd kunnen 
aanpakken, is het belangrijk om eerst de grootste risico’s in te schatten om daarna 
stapsgewijze verder te werken aan informatieveiligheid.

 De resultaten van de audit 2016 worden verder opgevolgd (verwerkingsregister, - 
overeenkomst). 
Er is feedback naar de organisatie via het netwerk E-informers en het teamcoachoverleg.
Feedback voor de opmaak van het nieuw beleidsplan en actieplan kan doorgegeven worden 
aan Fabienne Rogiers of Nick Vandommele.

Argumentatie
Deze nota behandelt het jaarverslag informatieveiligheid van stad en OCMW Kortrijk voor de periode 
van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018.

Het jaarverslag geeft:

1. een overzicht van de toepasselijke wetgeving en van de GDPR (General Data Protection Regulation) 
die in voege trad op 25 mei 2018. 

Er wordt een overzicht gegeven van de toepasselijke wetgeving. Daarnaast is er nog specifieke 
wetgeving die een impact heeft op de verwerking van persoonsgegevens (bv. de GAS-gerelateerde 
wetgeving).

2.  een overzicht van de structuur van het informatieveiligheidsbeleid. 

OCMW en stad beschikken over een veiligheidsconsulent / Data Protection Officer en over een 
informatieveiligheidscel die de voorbije periode 7 maal samenkwam.

3. een overzicht van de incidenten op het vlak van informatieveiligheid van de voorbije periode.

De voorbije periode werden een 3-tal incidenten geregistreerd die werden voorgelegd aan de 
informatieveiligheidscel.
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4. een overzicht van de acties gedurende de voorbije periode

4.1. voorbereidingen in het kader van de  inwerkingtreding van de GDPR op 25 mei 2018

De voorbereidingen voor een nieuwe procedure rond incident management is opgestart.
De verwerkingsregisters zijn opgemaakt. Bij de opmaak van de verwerkingsregisters stonden we stil 
bij de rechten van de betrokkenen, bij de informatieplicht en de toestemming. 
De voorbereidingen voor de opmaak van verwerkingsovereenkomsten met alle verwerkers 
(leveranciers) zijn zo goed als afgerond.
Er werden een aantal DPIA's (General Data Protection Impact Assessment of 
gegevensbeschermingseffectenbeoordeling) opgemaakt/goedgekeurd door de veiligheidsconsulent.
Er werd een nieuwe structuur op de sharepoint informatieveiligheid aangebracht zodat OCMW en stad 
voldoen aan de documentatieplicht die voorzien is in de GDPR. 
Tenslotte werd er sterk ingezet op bewustwording van de teams zowel bij OCMW als stad.

4.2. Machtigingen

Voor bepaalde handelingen zijn machtigingen van de Privacycommissie vereist. Veelal gebeurt dit door 
aansluiting bij algemene machtigingen, steeds onder voorbehoud van opschortende voorwaarden.

4.3. Er werden een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen inzake 
informatieveiligheid

Er wordt een overzicht gegeven van een aantal technische en organisatorische maatregelen die elders 
nog niet aan bod kwamen.

5. Een overzicht van ad-hoc adviezen

Er werden een aantal concrete adviezen gegeven rond het doorgeven van informatie (GSM-nummers, 
mail-adressen), rond de toegang tot gegevens van ex-werknemers, inzonderheid tot e-mail accounts, 
rond het doorgeven van camera-beelden en rond het tonen van foto's in sportcentra/zwembaden.

6. Planning voor het volgende werkjaar.

Er wordt een gezamenlijk beleidsplan en actieplan uitgewerkt voor OCMW en stad. Dit wordt 
eveneens voorgelegd aan de Raad

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
akte te nemen van het jaarverslag informatieveiligheid stad en OCMW Kortrijk (01.04.2017-
31.03.2018)

Bijlagen
 Jaarverslag Informatieveiligheid (2017-2018)-V1.0.pdf

17 - 2018_OR_00103 - Patrimonium - Verkoop hoeve in Moorsele - Voorstel tot goedkeuring

17 2018_OR_00103 Patrimonium - Verkoop hoeve in Moorsele - 
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Voorstel tot goedkeuring
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW is eigenaar van een hoeve met omliggende landbouwgronden in Moorsele. De hoeve en 
gronden worden sinds 21 januari 1975 verpacht aan de heer Frans Beyls die de pacht heeft 
overgenomen van zijn vader Willy Beyls. De totale kadastrale oppervlakte van de hoeve en de 
gronden bedraagt 18ha 63a 18ca. De hoeve is bereikbaar via de Ketelstraat. De jaarlijkse pachtprijs 
bedraagt € 14.106,26.

Het woonhuis, de oude schuur en het bouwvallig ast zijn eigendom van het OCMW. De andere 
bedrijfsgebouwen, nodig voor de uitbating werden opgetrokken door de pachter. Het gaat om een 
oude loods, een mestvarkensstal, een rundveestal, een jongveestal, een aardappelloods en een 
garage met berging. Deze constructies werden gebouwd op grond van het OCMW.

De pachter wil het woonhuis renoveren en vraagt om de bedrijfsgrond en de gebouwen van het 
OCMW te kopen. Bedrijfsgrond bestaat uit volgende percelen: C/490, C/491/B, C/492/F, C/492/G, 
C/480/C en een deel van 480/B. Afgaand op de kadastrale oppervlaktes van deze percelen bedraagt 
de oppervlakte van de bedrijfsgrond ongeveer 1,1 hectare. Er zal een landmeter aangesteld moeten 
worden om de oppervlakte op te meten en het perceel C/480/B te splitsen. De meetkosten hiervan 
worden betaald door de pachter.

De pachter is bereid om € 300.000 te betalen voor de bedrijfsgrond met de hoeve, de schuur en het 
ast.

Met deze verkoop zou een einde komen aan de gemengde eigendomssituatie van de hoeve. De 
omliggende gronden blijven eigendom van het OCMW en worden verder verpacht aan de heer Frans 
Beyls die de pacht zal overdragen aan zijn dochter, mevrouw Evelien Beyls uit Staden.

Bij deze pachtoverdracht vraagt de bevoorrechte overnemer een pacht met een eerste 
gebruiksperiode van 18 jaar. Dit is gunstig voor het OCMW omdat de wettelijke pachtprijs dan hoger 
ligt. De pachtprijs van de gronden die overblijven na de verkoop van de gebouwen zal dalen van € 
14.106,26 naar ongeveer € 6.300. Deze prijs stijgt met 36% in het geval van een pachtcontract van 
18 jaar. De jaarlijkse pachtprijs bedraagt dan ongeveer € 8.568.

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

Er wordt voorgesteld om de gebouwen van het OCMW en de bedrijfsgrond onderhands te verkopen 
aan de heer Frans Beyls op basis van volgende motivatie.
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1. De hoevegebouwen zijn deels eigendom van het OCMW en deels eigendom van de pachter. Ze zijn 
verbonden met elkaar en zijn als één hoeve te beschouwen. Dit bemoeilijkt de verkoop aan een derde 
partij. Met de verkoop van de gebouwen van het OCMW aan de pachter komt een einde aan de 
gemengde eigendomsstructuur.

2. De heer Frans Beyls heeft als pachter voorkooprecht op de bedrijfsgrond en de gebouwen. Hij heeft 
ook een opvolger die de pacht van de gronden zal overnemen.

3. De pachter is bereid om € 300.000 te betalen. Deze prijs ligt hoger dan de geschatte waarde van 
de verpachte gebouwen.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
Staat in het desinvesteringsbudget voor 370K, maar assumptie was verkoop incl weide.

De weide wordt blijvend verpacht, zelfs aan iets hogere prijs. Dus iets minder dan voorzien als 
investeringsopbrengst, maar iets beter in exploitatie. 

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

Punt 1
In te stemmen met de onderhandse verkoop van de hoeve in de Ketelstraat 16 in Moorsele aan de 
pachter, de heer Frans Beyls voor de prijs van € 300.000.

Punt 2
Landmeter Barbara Callens uit Kortrijk aan te stellen om het opmetingsplan op te maken en de 
betrokken percelen waar nodig administratief op te splitsen.

Punt 3
Notaris Hendrik Moens uit Moorsele aan te stellen om de authentieke verkoopakte te verlijden.

Punt 4
Notaris Hendrik Moens uit Moorsele aan te stellen om de pachtovereenkomst met een eerste 
gebruiksperiode van 18 jaar, met de dochter van de pachter, mevrouw Evelien Beyls te verlijden. Deze 
pachtovereenkomst start op 1 oktober 2019.  

Punt 5
De voorzitter en de algemeen directeur te machtigen om het OCMW te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte.

Bijlagen
 Schattingsverslag hoeve Ketelstraat Moorsele.pdf

18 - 2018_OR_00104 - Patrimonium - Eindepachtregeling gronden in Krombeke - Voorstel tot goedkeuring

18 2018_OR_00104 Patrimonium - Eindepachtregeling gronden 
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in Krombeke - Voorstel tot goedkeuring
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW is eigenaar van landbouwgronden in Krombeke, Poperinge. Deze gronden werden in 1968 
gekocht door de Commissie voor Openbare Onderstand van mevr. De Kerckhove d’ Exaerde te 
Chastre-Villeroux-Blanmont.

De gronden worden sinds 1 oktober 1978 verpacht aan de heer Alfons Delporte die de pacht heeft 
overgenomen van zijn moeder Simonne Delporte-Cappoen die pachter was op het moment van de 
aankoop. De aanpalende hoeve is geen eigendom van het OCMW maar wel van de pachter.

De totale kadastrale oppervlakte van de gronden is 18ha 81a 67ca. De jaarlijkse pachtprijs bedraagt € 
7.231,28.

Argumentatie
Omwille van gezondheidsredenen is de pachter genoodzaakt om zijn landbouwactiviteit te stoppen. Hij 
heeft de hoeve verkocht aan een jong koppel landbouwers (24 en 23 jaar).

De overnemers stellen de vraag of het OCMW kan akkoord gaan met een pachtoverdracht. Het betreft 
geen bevoorrechte pachtoverdracht. We stellen voor om niet in te gaan op de vraag tot 
pachtoverdracht ondanks dat dit wettelijk kan maar om de gronden te verkopen nu ze vrij van pacht 
worden. Bij de lotenverdeling kan eventueel afgestemd worden met de overnemers van de hoeve 
zodat zij de kans krijgen om een deel van de gronden te kopen die palen aan de hoeve.

De gronden werden op 15 november 2018 als volgt gewaardeerd door het Boerenhuys.

Verkoop indien vrij van pacht:

Weide : 4,66 ha x 52.500 = 244.650

Akkerland : 14,15 ha x 70.000 = 990.500

Totaal = 1.235.150

De pachter gaat akkoord met de gebruikelijke eindepachtvergoeding van 2 x de jaarlijkse pacht en is 
bereid om de pacht verder te betalen tot aan de authentieke akte van pachtbeëindiging. De 
eindepachtvergoeding bedraagt dan € 14.462,56 ofwel 7,68 cent per vierkante meter.

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

Punt 1
In te stemmen met de eindepachtregeling van de gronden in Krombeke waarbij aan de pachter een 
eindepachtvergoeding van € 14.462,56 wordt betaald en waarbij de pacht verder betaald wordt tot 
aan het verlijden van de authentieke akte.  

Punt 2
Notaris Stephan Mourisse uit Roesbrugge-Haringe aan te stellen om de authentieke akte van 
pachtverbreking te verlijden.

Punt 3
De voorzitter en de algemeen directeur te machtigen om het OCMW te vertegenwoordigen bij het 
verlijden van de akte.

Bijlagen
 Taxatierapport lbg Krombeke.pdf

19 - 2018_OR_00115 - Patrimonium - Voetbalvelden in Heule - Gebruiksovereenkomst met KV Kortrijk - Goedkeuren

19 2018_OR_00115 Patrimonium - Voetbalvelden in Heule - 
Gebruiksovereenkomst met KV Kortrijk - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

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

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de realisatie van de terreinen voor de jeugd van de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk gelegen 
Molenstraat-Jakob Vandervaetstraat-Weverstraat te Kortrijk-Heule werden er in het verleden een 
aantal huurovereenkomsten afgesloten met de Stad.

Deze huurovereenkomsten werden gebundeld in de huurovereenkomst van 29 april 2009 tussen de 
Stad en het OCMW. De stad verhuurde de terreinen op haar beurt door aan de KVK. De overeenkomst 
van 29 april 2009 liep af op 31 december 2017 en werd niet automatisch verlengd.

Argumentatie
De hiernavolgende gebruiksovereenkomst regelt het verdere gebruik van de voetbalterreinen en -
accommodatie door de KVK maar dan rechtstreeks met de eigenaar zijnde het OCMW van Kortrijk.

Om vier bonuspunten te kunnen krijgen in de ranking van de jeugdcompetitie stelde de KVK de vraag 
aan het OCMW om een quasi eigenaarschap over de gronden te kunnen krijgen. Volgens het 
reglement van de Pro League - elite label seizoen 2018-2019 moet het gaan om volle eigendom, 
erfpacht of recht van opstal.



44/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Een erfpacht zou betekenen dat het OCMW de eigendomsrechten voor minstens 27 jaar afstaat aan 
de KVK. Dergelijke erfpachtovereenkomst kan niet vroegtijdig opgezegd worden maar alleen in der 
minne beëindigd worden. De betrokken gronden liggen deels in woongebied (2ha 87a 34ca) en deels 
in recreatiegebied (2ha 22a 30ca). Een erfpacht toestaan van minstens 27 jaar zou de ontwikkeling 
van de gronden hypothekeren.

Om verder een positieve bijdrage te leveren aan de jeugdwerking van KV Kortrijk stellen we voor om 
de gronden verder in gebruik te geven door middel van een overeenkomst die voor beide partijen 
opzegbaar is.

De krachtlijnen van deze overeenkomst zijn:

 kosteloos gebruiksrecht in ruil voor onderhoud van de terreinen en gebouwen
 opzegbaar mits een opzegtermijn van 6 maanden
 de taksen en lasten (onroerende voorheffing) worden doorgerekend aan de gebruiker
 aanvang op 1 januari 2019 voor onbepaalde duur

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad 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 gaat akkoord met volgende gebruiksovereenkomst met de cvba Kortrijk Voetbalt.

Artikel 1 - Voorwerp

Het OCMW geeft in gebruik aan KVK, die aanvaardt, de volgende percelen grond gelegen 
Weversstraat, Molenstraat, Jakob Vandervaetstraat te Kortrijk:

 Bebouwde percelen: kadastraal gekend in de 8ste afdeling van Kortrijk, sectie C, nummers 
603/A2, 603/G, 603/X, 603/V, 603/R, 603/C2

 Onbebouwde percelen: kadastraal gekend in de 8ste afdeling van Kortrijk, sectie C, nummers 
499/P, 494/A/4, 494/P/4, 598/X, 603/B/2, 491/L/2 en in de 2de afdeling van Kortrijk, sectie A, 
nummer 97/R/3

De gronden in de 8ste afdeling Heule werden opgemeten door landmeter Ivan Wyseur uit Lendelede. 
De totale oppervlakte bedraagt 5ha 09a 64ca en bestaat deels uit woongebied (2ha 87a 34ca) en 
deels uit recreatiegebied (2ha 22a 30ca). Het opmetingsplan wordt aan deze overeenkomst gehecht 
om er blijvend deel van uit te maken.

Artikel 2 - Bestemming

Voorbeschreven gronden worden door het OCMW in gebruik gegeven aan KVK, zonder dat er sprake 
kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring.
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Deze ingebruikgeving geschiedt daarbij met als exclusief doel de gronden te gebruiken als 
voetbalterreinen en -accommodatie. Deze bestemming van het goed mag niet worden gewijzigd dan 
met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het OCMW.

Artikel 3 - Duur - opzegmodaliteiten

Deze ingebruikgeving is voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op 1 januari 2019.

De overeenkomst is opzegbaar mits een aangetekend schrijven en mits een opzegtermijn van 6 
maanden.

Artikel 4 - Gebruiksvergoeding

Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend.

Artikel 5 – Belastingen en taksen

Alle belastingen en taksen, inclusief de onroerende voorheffing, die de bebouwde en onbebouwde 
percelen bezwaren en opgelegd worden door ieder bestuur of elke overheid zullen doorgerekend 
worden aan de gebruiker.

Artikel 6 - Onderhoud

De KVK verbindt er zich toe om de ingebruikgenomen gronden en gebouwen te onderhouden als een 
goede huisvader. De terreinen en gebouwen zullen steeds in een permanente verzorgde en propere 
toestand gehouden worden.

De KVK neemt verder ook de last op zich om zo nodig of gewenst in te staan voor een degelijke 
afsluiting van de terreinen.

Artikel 7 – Nieuwbouw en verbouwingswerken 

Het is de gebruiker toegestaan om mits voorafgaande schriftelijke melding op de gronden gebouwen 
op te richten en/of te verbouwen. Bij het einde van het gebruik dienen deze op kosten van de 
gebruiker verwijderd te worden. De materialen, voortkomende van de afbraak blijven eigendom van 
de gebruiker en zullen door zijn toedoen en op zijn kosten van de terreinen weggevoerd worden 
zonder dat hij uit dien hoofde enige vergoeding of schadeloosstelling zal kunnen eisen.

De gebruikgever behoudt zich evenwel het recht voor om bij het einde van het gebruik de geplaatste 
gebouwen of werken over te nemen door middel van natrekking.

Artikel 8 - Overdracht

De KVK neemt er akte van dat ze het thans toegestane gebruiksrecht niet kan overdragen aan derden 
zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming vanwege het OCMW.

Artikel 9 - Verzekering

De KVK verbindt er zich toe om tijdens de gebruiksperiode, de nodige verzekeringen af te sluiten en 
op verzoek van het OCMW de polis en de laatste premiekwijting voor te leggen.

Aldus opgemaakt te Kortrijk, op ………………………………………, in twee exemplaren, waarvan elke partij 
erkent een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen,
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Bijlagen
 Huurovereenkomst KVK.pdf

20 - 2018_OR_00086 - Patrimonium - Verhuur lokalen Budastraat aan Mentor vzw

20 2018_OR_00086 Patrimonium - Verhuur lokalen Budastraat 
aan Mentor vzw
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
Mentor vzw zit momenteel verspreid over vestigingen:

 Wandelweg 11 in Kortrijk (lokalen VormingPlus)
 Spinnerijstraat 107 in Kortrijk (lokalen Kanaal 127)

VormingPlus wenst extra ruimte in te nemen, waardoor de werking in de Wandelweg ruimtelijk in de 
problemen komt.
Centralisatie in de Spinnerijstraat is niet haalbaar en naar locatie niet wenselijk.
Naar aanleiding van deze gegevens gingen we op zoek naar een andere, aangepaste locatie voor de 
werking van Mentor vzw.

Argumentatie
In de analyse voor de gezamenlijke huisvesting van de ondersteunende diensten van Stad en OCMW 
bleek uit een aantal oefeningen dat door clustering, 
logische, aaneensluitende ruimte vrijgemaakt kon worden in de gebouwen van het OCMW, Budastraat 
27 om de werking van Mentor in onder te brengen.

Het gaat om 1.076,61 m² in de Budastraat 27:

 gelijkvloers: 434,02 m²
 +1: 302,18 m²
 +2: 275,03 m²
 +3: 65,38 m²

We leggen een huurovereenkomst voor tussen OCMW Kortrijk en Mentor vzw met een looptijd van 9 
jaar, met een opzegtermijn van 9 maanden.
Het contract gaat in vanaf 1 september 2019.
De maandelijkse huurprijs bedraagt € 625,00.

Mentor vzw zal als huur instaan voor het onderhoud en de herstellingen die volgens de huurwet ten 
laste zijn van de huurder. 

Daarnaast zal Mentor vzw een deel betalen van alle verbruikskosten zoals water, gas en 
elektriciteitsverbruik, internet, telefonie en schoonmaak volgens een forfaitaire verdeelsleutel.

Deze verdeelsleutel wordt berekend aan de hand van de oppervlakte van de verhuurde ruimtes ten 
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opzichte van de totale oppervlakte van de gebouwen van het OCMW in de Budastraat 25 en 27. 

Op basis van onderstaande berekening bedraagt de verdeelsleutel 27,79 procent.

 
totale oppervlaktes 
Budastraat 

verhuur aan 
Mentor percentage

Gelijkvloers 1.912,43 434,02 22,69
1ste verdieping 998,45 302,18 30,26
2de verdieping 897,71 275,03 30,64
3de verdieping 66,03 65,38 99,02
 3.874,62 1.076,61 27,79

Deze overeenkomst moet ook goedgekeurd worden binnen de Raad van Bestuur van Mentor vzw.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 van het OCMW-decreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig onder voorwaarden
De prijs (7.500 EUR / jaar) is niet opgenomen. 

Graag ook aandacht voor: 

* indexering van de huurprijs

* huurderslasten (energie, onderhoud...) 

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

Punt 1
De Raad gaat akkoord om een huurovereenkomst af te sluiten tussen OCMW Kortrijk en Mentor vzw 
met het oog op het verhuren van kantoorruimte in Budastraat 27 voor de exploitatie van de 
activiteiten van Mentor vzw.

Bijlagen

21 - 2018_OR_00100 - VORK - Vastleggen modaliteiten voor zaalverhuur - Goedkeuren

21 2018_OR_00100 VORK - Vastleggen modaliteiten voor 
zaalverhuur - 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



48/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Beschrijving
Aanleiding en context
Sedert oktober worden de 4 vergaderzalen op de eerste verdieping van VORK opengesteld voor intern 
gebruik (= stads- en OCMW-diensten). Reservatie gebeurt via Topdesk. Koffie en water worden 
voorzien, maar niet intern verrekend.

Vanaf 2019 willen we deze 4 vergaderzalen ook openstellen voor extern gebruik.

We voorzien dit elke weekdag overdag en donderdag – en vrijdagavond (cfr. openingsmomenten 
VORK).

Hiervoor hebben we ons gebaseerd op het stedelijk retributiereglement.

Omdat de  4 vergaderzalen niet groot zijn,  nl

 Zaal 1 (20m²):                   12 à 14 personen
 Zaal 2 (26.6 m²):               12 à 14  personen
 Zaal 3 (46.3 m²):               16 à 20 personen
 Zaal 4 (24m²):                   14 à 16  personen

 

zullen we de prijzen voor ontmoetings- en (gemeenschaps)vormingsactiviteiten in kleine 
vergaderzalen (- 50 m²) hanteren:

 

Categorie Omschrijving Bedrag  
A Erkende Kortrijkse vereniging € 0  
B Niet erkende Kortrijkse vereniging/organisator € 5  
C Niet-Kortrijkse vereniging of Kortrijkse particulier organisator € 45  
D Commerciële organisatie of Niet-Kortrijk particuliere organisator € 90  

 

 Voor de dranken hanteren we:

 Een vaste prijs van € 2.5 per persoon voor koffie
 Andere dranken volgens prijzen toepasselijk in het volksrestaurant

Deze activiteit wordt geregistreerd in het kassa-systeem Light Speed van VORK:

 Verhuur zaal : btw 0%
 Dranken : btw 21%

Alle bedragen kleiner dan € 50 worden meteen betaald aan de kassa in VORK; in cash of via 
bancontact. Zo willen we de opmaak van veel kleine facturen vermijden, waarvan de administratieve 
(opvolgings)kost veelal de werkelijke kostprijs van de activiteit overstijgt.

Reserveren kan via mail naar restaurantverantwoordelijke Joost.Vandenhove@vokkortrijk.be; 
minimum een week op voorhand. Restaurantverantwoordelijke houdt een jaarkalender bij.

mailto:Joost.Vandenhove@vokkortrijk.be
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Argumentatie
Voor de zaalverhuur aan externen willen we ons aligneren op het stedelijk retributiereglement. 

Juridische grond
Stedelijk retributiereglement

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad 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 beslist om volgende tarieven te hanteren bij de zaalverhuur aan externen:

zalen: 

Categorie Omschrijving Bedrag  
A Erkende Kortrijkse vereniging € 0  
B Niet erkende Kortrijkse vereniging/organisator € 5  
C Niet-Kortrijkse vereniging of Kortrijkse particulier organisator € 45  
D Commerciële organisatie of Niet-Kortrijk particuliere organisator € 90  

 

dranken: 

 Een vaste prijs van € 2.5 per persoon voor koffie
 Andere dranken volgens prijzen toepasselijk in het volksrestaurant

22 - 2018_OR_00106 - VIA-middelen voor lokale besturen - besteding

22 2018_OR_00106 VIA-middelen voor lokale besturen - 
besteding
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
Vanuit het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) kunnen financiële middelen opgevraagd worden voor 
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de lokale besturen, middelen die dienen besteed te worden aan een verhoging van de koopkracht van 
het personeel.

Argumentatie
In de raadszitting van 17.12.15 werd beslist om de VIA-middelen 2015 en 2016 vanaf 01.12.2015 
integraal te besteden aan de verhoging van de maaltijdcheques voor het personeel van het OCMW, dit 
zolang tot de VIA-subsidiëring blijft lopen. Door deze besteding kon voor het personeel van het OCMW 
Kortrijk een verhoging van € 1,10 (van € 4,40 naar € 5,50) uitbetaald worden gedurende de periode 
van 01.12.2015 tot 31.12.2016.

Tijdens de raadszitting van 15.12.2016 werd beslist de middelen van de VIA-subsidiëring voor 2017 
integraal te besteden aan het behoud van de verhoging van de maaltijdcheques naar € 5,50 vanaf 
01.01.2017 tot 31.12.2017. Om de verhoging te realiseren werd zowel door de stad als het OCMW 
een opleg voorzien van respectievelijk € 68.000 (stad) en € 32.766 (OCMW). 

De raad besliste op 23.11.2017 om de VIA-middelen 2018 integraal te besteden aan het behoud van 
de verhoging van de maaltijdcheques naar € 5,50 vanaf 01.01.2018 tot 31.12.2018. Om de verhoging 
te realiseren werd bovenop de reeds vastgestelde eigen middelen (€ 32.677) bijkomend € 3.452,87 
opgelegd.

Op 8 juni 2018 werd het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-
profitsectoren gesloten (VIA5). Over de exacte aard van de koopkracht verhogende maatregelen, 
ingaande op 1 januari 2020, wordt nog onderhandeld. Ook de regeling voor de VIA4-restmiddelen 
koopkracht werd aangepast. Enkel de besturen die in 2018 een verhoging van de maaltijdcheques met 
de restmiddelen VIA4 bekostigden, kunnen de restmiddelen opnieuw aanvragen voor een periode van 
2 jaar. Voor 2019 en 2020 wordt het bedrag afgetopt op het totale bedrag ontvangen in 2018. De 
reguliere middelen VIA4 blijven behouden voor zolang er geen wijzigingen gebeuren. 

Ontvangen VIA-middelen 2018:

MIDDELEN TE BESTEDEN AAN BEDRAG
Reguliere middelen VIA-diensten € 11.576,59
Restmiddelen Overige diensten €   9.753,99
TOTAAL € 21.330,58

 

Volgende middelen kunnen in 2019 en 2020 aangewend worden om de verdere verhoging van € 1,10 
(van € 4,40 naar € 5,50) te betalen:

MIDDELEN BEDRAG
Reguliere middelen € 11.576,59
Restmiddelen €   9.753,99
Eigen inbreng (raadsbesluit 
15.12.2016)

€ 32.766,35

TOTAAL € 54.096,93

 

Om de maaltijdcheques verder met een verhoging van € 1,10 (van € 4,40 naar € 5,50) te kunnen 
betalen dient bijkomend in eigen middelen voorzien te worden voor een bedrag van € 3.452,87. 

MIDDELEN KOST MC Tekort/eigen inbreng
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€ 54.096,93 € 57.994,20 € 3.897,27

 

Over de besteding van de VIA-middelen 2019-2020 werd onderhandeld in het HOCBOC van 22 
november 2018. De tekst van het protocol luidt als volgt:

"Akkoord van de aanwezige vakbonden (VSOA was niet aanwezig op de vergadering) met het voorstel 
om de middelen van de VIA-subsidiëring 2019 en 2020 (restmiddelen en saldo reguliere middelen 
VIA4) integraal te besteden aan een behoud van de verhoging van de maaltijdcheques voor 2019 en 
2020 met 1,10 EUR (verhoging van 4,40 EUR naar 5,50 EUR). Om de verhoging naar 5,50 EUR te 
realiseren is zowel door de stad als het OCMW een opleg noodzakelijk met een bedrag van 36.663 
EUR (OCMW)"

Om de VIA-subsidie voor 2019-2020 effectief te ontvangen, dient het protocol van akkoord met de 
vakbonden tegen 28.02.2019 naar de VIA-dienst GSD-v opgestuurd te worden.

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
De raad neemt kennis van het protocol van akkoord, onder voorbehoud van ondertekening, van dd. 
22 november 2018 met het ACV Openbare Diensten en het ACOD om de VIA-middelen 2019-2020 op 
te vragen.

Punt 2
De raad gaat akkoord om de middelen van de VIA-subsidiëring voor 2019-2020, zowel de reguliere- 
als de restmiddelen, ten belope van € 21.330,58 op te vragen en deze te besteden aan het behoud 
van de verhoging van de maaltijdcheques (van € 4,40 naar € 5,50) voor het OCMW-personeel.

Punt 3
De raad gaat akkoord om een bedrag van € 3.897,27 op te leggen om de verhoging naar € 5,50 te 
bekostigen.

23 - 2018_OR_00101 - Selectieprocedure baby-peuter opvang - Bekrachtiging

23 2018_OR_00101 Selectieprocedure baby-peuter opvang - 
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
Gekoppelde besluiten
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 2018_OR_00081 - Selectieprocedure baby-peuter opvang - Aanleggen van een verlengbare 
werfreserve voor de functie van kinderbegeleider 

Aanleiding en context
Aanleg werfreserve kinderbegeleider baby-peuter opvang (D1-3, 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
 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

verantwoordelijke Blokkenhuis 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 voldoen aan de 
kwalificatievereisten om te werken als kinderbegeleider baby-peuter opvang opgelegd door Kind en 
Gezin.

Punt 4
De selectiecriteria zijn de competenties:
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 klantgerichtheid
 zelfstandig werken
 kwaliteitsvol werken
 samenwerken
 communicatie
 inzet en motivatie

Punt 5
De selectietechnieken zijn:

 geïntegreerde proef (opdracht/case + uitgebreide mondelinge proef):
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.  

Punt 7
De minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 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:

 Dina Libbrecht, experte kinderopvang - VZW Komma, extern
 Marieke Demeulenaere, verantwoordelijke Blokkenhuis, intern
 Robbe Struyve, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury
 Els Strubbe, medewerker HR, extern, Stad Kortrijk (reserve)

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

 verspreiding van de vacature:                                      19 november 2018
 indienen van de kandidaturen uiterlijk op                     2 december 2018                              

                   
 geïntegreerde proef:                                                     3, 7, 10,12 en 19 december 
 aanstelling en vastleggen werfreserve in de raad:       19 december 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

 vaststellen van de werfreserve kinderbegeleider baby-peuter opvang (D1-3, contractueel)
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24 - 2018_OR_00121 - Externe mobiliteit - Preventieadviseur  - Opstart selectieprocedure en aanleg wervingsreserve voor de functie van preventieadviseur (A1a-A3a) "Groep Kortrijk"

24 2018_OR_00121 Externe mobiliteit - Preventieadviseur  - 
Opstart selectieprocedure en aanleg 
wervingsreserve voor de functie van 
preventieadviseur (A1a-A3a) "Groep 
Kortrijk"
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 zitting van het CBS van 26 november 2018 werd 1 voltijdse functie preventieadviseur (A1a-A3a) 
vacant verklaard, dit naar aanleiding van een pensionering. In het kader van een maximale 
samenwerking tussen de Stad, het OCMW, de VZW Zusters Augustinessen en de AGB’s (Groep 
Kortrijk) wordt een gezamenlijke selectieprocedure opgestart voor de aanleg van een 
aanwervingsreserve voor de functie van preventieadviseur waaruit de diverse partners van de “Groep 
Kortrijk” kunnen putten voor tijdelijke en bestendige noden gedurende de periode waarbinnen de 
wervingsreserve geldt.

De stad Kortrijk, het OCMW Kortrijk, de vzw Zusters Augustinessen, AGB Parko en AGB SOK zijn 
gestart met de voorbereidingen van de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk. Eén preventieadviseur wordt belast met de leiding van de 
GIDPB, de overige preventieadviseurs maken deel uit van het personeel van één van de aangesloten 
werkgevers en vormen de rest van de dienst.

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

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

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

We stellen voor om de selectieprocedure voor de functie preventieadviseur (A1a-A3a) samen te 
organiseren met de Stad Kortrijk en haar AGB’s en een gezamenlijke wervingsreserve aan te leggen.

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

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

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Advies
Visum
Gunstig advies
   

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

Punt 1
akkoord te gaan met het organiseren van een gezamenlijke selectieprocedure met Stad Kortrijk en 
haar AGB’s (AGB SOK en AGB PARKO) voor de functie van preventieadviseur (A1a-A3a)

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

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

 de VDAB-databank
 het OCMW en Stads-internet en –intranet
 de sociale media, met verwijzing naar de website
 jobat print West Vlaanderen (Nieuwsblad)
 website A&S solutions

2. de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

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

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

medewerkers die slagen in de selectieprocedure zal ingevuld worden)
 een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten



56/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 de contactpersonen waar de kandidaten informatie kunnen krijgen
 de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later dan de 

datum van bekendmaking

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

 voldoen aan diplomavereiste van master
 een opleiding preventieadviseur niveau 1 met succes beëindigd hebben
 min. 3 jaar ervaring als preventieadviseur - niveau 1 of 2

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

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

6. de gezamenlijke selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:

 Externe consultant arbeidsveiligheid- en geneeskunde vanuit Idewe (Donat Callewaert van 
Idewe - Regionaal coördinator risicobeheersing)

 Externe expert arbeidsveiligheid vanuit ander gemeentebestuur (Frederique Christiaens van 
stad Harelbeke – departementshoofd facility en zelf preventieadviseur)

 Externe selectiedeskundige (via Poolstok : Myra Vandekerckhove van Search en Selection)
 Interne selectiedeskundige van team HR stad of OCMW (Leen Hooghe/Veerle De Bosschere)

7. de selectietechnieken zijn:

 Deel 1: case – eliminerend – de kandidaat moet 50/100 halen om als geslaagd beschouwd te 
worden voor het interview

 Deel 2: competentiegericht interview op basis van de criteria opgenomen in de 
functiebeschrijving. De kandidaat moet 50/100 halen om als geslaagd beschouwd te worden 
voor het interview en opgenomen te worden in de wervingsreserve.

Bijlagen

HD 1 - 2018_OR_00126 - Voorzien van tijdelijke noodverwarming in uitzonderlijke omstandigheden - Goedkeuren model gebruiksovereenkomst

HD 1 2018_OR_00126 Voorzien van tijdelijke noodverwarming in 
uitzonderlijke omstandigheden - 
Goedkeuren model gebruiksovereenkomst
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
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Aanleiding en context
Nogal wat mensen komen in een woning terecht zonder verwarming, zowel op de private als de 
sociale woonmarkt. Men moet dan zelf kosten maken om verwarming te voorzien, waarvoor men al 
dan niet bij het OCMW komt aankloppen.  Om deze mensen tijdelijk uit de nood te helpen, willen we 
noodverwarming voorzien.  Ondertussen wordt gezocht naar een structurele oplossing in samenspraak 
met de renovatiebegeleiders.  

Argumentatie
De tijdelijke noodverwarming bestaat uit:

- 5 infrarood verwarmingselementen (0,3 kWatt)

- 5 petroleumkachels: uitgewerkte bruikleenovereenkomst en handleiding als bijlage. 

- 5 elektrische vuurtjes (2,5 kWatt) in overeenkomst met de Poort.   

Bovenstaande toestellen zijn reeds voorzien. Dit heeft op heden geen financiële implicaties.  

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
De raad gaat akkoord met het voorzien van tijdelijke noodverwarming voor mensen die daar nood aan 
hebben en keurt hiervoor de modelovereenkomst in bijlage goed. 

Bijlagen
 Ontwerp gebruiksovereenkomst noodverwarming.pdf

19 december 2018 19:50 De voorzitter opent de besloten zitting
19 december 2018 20:13 Nathalie Desmet, algemeen directeur verlaat de zitting
19 december 2018 20:17 Nathalie Desmet, algemeen directeur betreedt de zitting
19 december 2018 20:30 De voorzitter sluit de zitting

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

De Algemeen Directeur, De Voorzitter,
Nathalie Desmet Tiene Castelein


