
 

 

 

 

Vergaderverslag 

 

             

RAADSCOMMISSIE 4 – OCMW RAAD 

 

Vincent Van Quickenborne 

- Bestuurszaken 

o 1 2020_OR_00004 Bijzonder comité voor de sociale dienst. - Aktename vervanging bij 

tijdelijke afwezigheid. 

 

Mia Cattebeke vervangt Nic Cattebeke tijdens zijn afwezigheid.  

 

Kelly Detavernier 

- Strategische coördinatie 

o 2 2020_OR_00006 Informatieveiligheid – Sjabloon verwerkingsovereenkomst. Voorstel 

hanteren VVSG-sjabloon. – Goedkeuren 

 

Geen opmerkingen/aanvullingen.  

 

 

- Aankoop 

Groep: Vierde raadscommissie 

 

Datum: 4 februari 2020 
 

Uur: 19 u  

 

Plaats: Vergaderzaal naast bestuurszaken 

 
Aanwezig: 

 

De Coene Philippe, schepen;   Soens Tine (voorzitter), Claassen Lien, Lies 

Vercaemst, Cathy Matthieu, Helga Kints, Mia Cattebeke, Wouter Vermeersch, 

Mohamed Ahouna, raadsleden; Hanne Van Beneden, notulist 
 

Verontschuldigd: Jean de Béthune, raadslid 
 

Afwezig:  Carmen Ryheul, raadsleden 

  

Kopie:   

Bijlagen:  Bijlage 1 Presentatie W13, Kim Van Belleghem 

Bijlage 2 Meerjarenplanning W13 2020-2025 



 

 

o 3 2020_OR_00005 2047 - Raamovereenkomst leveren vleeswaren - lastvoorwaarden 

en gunningswijze - Goedkeuren 

 

VRAGEN  

 

Cathy Matthieu: “Hoe lokaal zijn de leveranciers?” 

Philippe De Coene: “Afnames door Kortrijk zijn mogelijk binnen de raamovereenkomst volgens de 

afgesproken prijs en kwaliteit. Een snelle levering is één van de criteria op basis waarvan we mogen 

aannemen dat de leveranciers zich vrij lokaal bevinden.”  

 

Mia Cattebeke: “Waarom viel de keuze op Zwevegem om hierin samen te werken?” 

Philippe De Coene: “De aankoop werd tussen de aankoopdiensten van de 14 OCMW’s bekend gemaakt, 

wat financiële en administratieve vereenvoudiging bewerkstelligt. Zwevegem kandideerde om hierin 

mee te stappen.”  

 

Vragen Wouter Vermeersch:  

“A. Graag een verdeling Zwevegem/Kortrijk.  

B. Wie zijn de leveranciers van het vorige raamcontract? 

C.  In het bestek worden een aantal categorieën beschreven: bereide maaltijden, dieet, halal...  

Is er ook een apart aanbod voor koosjer? Een apart aanbod voor glutenvrij (heel wat bereide vleeswaren 

bevatten bloem)? 

D. Er wordt om en bij de 800 kg halal-vlees voorop gesteld in de offerte. Is dat 800 kg per jaar (2.400 

kg) of over de periode van 3 jaar? 

E. Werden er diervriendelijkheidsvoorwaarden opgenomen in het bestek?” 

 

Antwoorden Philippe De Coene: 

“ A. Graag een verdeling Zwevegem/Kortrijk 

Philippe De Coene: Het bestek wordt opgemaakt en aanbesteed vanuit Kortrijk, Zwevegem sluit hier 

vrijwillig bij aan. 

 De totale uitgave voor OCMW Kortrijk voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.241.774,49 exclusief 

BTW of € 1.316.280,97 inclusief 6% BTW. voor 3 jaar + 1 jaar verlenging 

De totale uitgave voor OCMW Zwevegem wordt geraamd op € 265.907,57 exclusief BTW of € 

281.862,02 inclusief 6% BTW. voor 3 jaar + 1 jaar verlenging 

  

B. Wie zijn de leveranciers van het vorige raamcontract? 

- Verse vleeswaren: Slagerij Marc Mylle uit Kortrijk 

- Gevogelte en kip: Hofkip uit Menen i.s.m. pluimveeslachterij Nollens N.V. uit Kruisem 

- Charcuterie: MB Quality foods uit Zwevegem  



 

 

C.  In het bestek worden een aantal categorieën beschreven: bereide maaltijden, dieet, halal...  Is er 

ook een apart aanbod voor koosjer? Een apart aanbod voor glutenvrij (heel wat bereide vleeswaren 

bevatten bloem)? 

Op vandaag is er geen koosjer aanbod want tot op heden kregen we hier nog geen vraag naar. Indien 

de vraag zou komen, kunnen we dit doen, net zoals we ook een vetarm of glutenvrij dieet kunnen 

voorzien. OCMW Kortrijk houdt maar met één zaak rekening: iedereen wordt op gelijke voet 

behandeld. De klant is koning. Welke reden ook, het aanbod is er voor iedereen. De resident/cliënt 

heeft altijd laatste woord (of het nu medisch gestaafd is of niet).  Als men geen rood vlees wenst 

bijvoorbeeld, dan respecteren we dit.  

 Er wordt vraaggericht gewerkt. Onze centrale keuken maakt maaltijden op maat van de klanten: 

vetarm, zoutarm, speekselbevorderend, darm sparend, …  

  

D. Er wordt om en bij de 800 kg halal-vlees voorop gesteld in de offerte. Is dat 800 kg per jaar (2.400 

kg) of over de periode van 3 jaar? 

800 kg in 3 jaar of 266 kg per jaar. 

  

E. Werden er diervriendelijkheidsvoorwaarden opgenomen in het bestek?  

De Europese en Vlaamse wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn is van toepassing op al onze 

bestekken. Wat het halal kippen- en kalkoenvlees betreft: het onverdoofd slachten van pluimvee is in 

Vlaanderen verboden.” 

  

Wouter Vermeersch verlaat de raadscommissie.  

 

 

 

Philippe De Coene 

- Bestuurszaken 

o 4 2020_OR_00007 OCMW-verenigingen. - Beslissingen van Welzijnsvereniging W13. – 

Kennisname 

 

Algemene toelichting over W13 door directrice Kim Van Belleghem. Zie presentatie in 

bijlage 1. Eventueel samen te bekijken met het meerjarenplan in bijlage 2.  

 

W13 staat steeds meer model voor bestuurlijke samenwerkingen in Vlaanderen.  

Gevraagde bedrag van 1 euro per inwoner dient om te voorzien in de financiering van 

hun basiswerking en niet volledig afhankelijk te zijn van projectfinanciering.  

 

VRAGEN  

 

Cathy Matthieu: “Bestaan er nog netwerken zoals W13 in bepaalde regio’s?” 



 

 

Philippe De Coene: “W13 is geïnspireerd op een aantal bestaande samenwerkingen 

waaronder Welzijnszorg Kempen. W13 is echter een bestuurlijke organisatie die 

beslissingen neemt die worden ingeleid door deelgenoten en die bovendien hun 

goedkeuring vereisen. We streven naar beleidsmatige realisaties die steeds bottom up 

groeien om vervolgens top down toepassing te vinden. Zowel de OCMW’s als het CAW 

hebben decretale opdrachten met betrekking tot verwante domeinen. Waar er vroeger 

mogelijks spanning was in de uitvoering hiervan, werkt men nu samen, ook al blijven 

dit allen onafhankelijke instanties (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het 

Westhoekoverleg). Het sterk verstedelijkt Leiedal-gebied omvat zeer diverse 

gemeenten. Een uitbreiding van W13 lijkt daarom momenteel niet aangewezen. 

 

Mohamed Ahouna aansluitend op de vorige vraag: ”Is er nog een schaalvergroting 

mogelijk voor W13?” 

Kim Van Belleghem: “Na een vrij moeilijke start komt W13 nu op kruissnelheid, zeker 

wat betreft de thema’s zorg, armoede en sociale vooruitgang. Momenteel werken een 

15-tal personen op de payroll van W13, met de projecten erbij zou dit in het totaal over 

zo’n 60 mensen gaan. Het is niet de bedoeling uit te breiden maar wel de werking te 

intensifiëren met acties die het verschil maken op het terrein.”  

 

Vraag bij bijlage 1, pagina 11:  

Cathy Matthieu: “Kunnen overschotten van rusthuizen in het Food Act-verhaal passen?” 

Philippe De Coene: “Omwille van voedselveiligheid is dit niet toegestaan. Voedsel dat 

gedeeltelijk werd verwerkt mag geen tweede keer in de voedselketen gebracht worden. 

In een CAW of Poverello wordt dit wel aanvaard.” 

 

Vragen bij bijlage 1, pagina 15, punt 7: 

Op de vraag van Lien Claassen in verband met een mogelijke toetreding van AZ 

Groeninghe tot de Eerstelijnszone antwoordt Kim negatief. De impact van zo’n instantie 

zou mogelijks het evenwicht in een dergelijke netwerkstructuur verstoren. 

 

Mohamed Ahouna: “Wanneer spreekt men van kortverblijf?” 

Philippe De Coene: “ Men spreekt van kortverblijf indien iemand 1, 2 of 3 maanden in 

een voorziening verblijft. In uitzonderlijke omstandigheden kan dit over een kortere 

termijn gaan maar er is een gebrek aan flexibiliteit in het systeem. De regelgeving laat 

niet toe dat mensen de termijn van het kortverblijf overschrijden. Om dit te omzeilen 

worden mensen soms naar een andere voorziening verplaatst om daar een nieuwe 

termijn in kortverblijf te doorlopen. W13 wil de problematiek in kaart brengen.  

 



 

 

Meer en intensere samenwerkingen tussen publieke en private voorzieningen als tussen 

de voorzieningen in de sectoren onderling zou de zorg zeker ten goede komen.” 

 

Opmerking bij bijlage 1, pagina, 18 punt 4: 

Verschillende raadsleden merken op dat SIEN-online, de digitale rechtenverkenner, een 

zeer waardevol tool is; zowel voor burgers als hulpverleners. Het is de bedoeling om 

dit instrument in de toekomst verder te verfijnen en interface te vermijden.  

 

Opmerking bij bijlage 1, pagina 20:  

Mohamed Ahouna geeft aan dat digitaal vergaderen misschien ook interessant kan zijn 

in het kader van Genetwerkt leren. 

 

 

 

 

 

 

Notulist 

Hanne Van Beneden  

 

 

 

 

 

 

 

 


