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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, voorzitter vast bureau; de heer Wout Maddens, lid vast bureau; 
de heer Axel Weydts, lid vast bureau; de heer Axel Ronse, lid vast bureau; de heer Arne 
Vandendriessche, lid vast bureau; mevrouw Kelly Detavernier, lid vast bureau; mevrouw Ruth 
Vandenberghe, lid vast bureau; de heer Philippe De Coene, lid vast bureau; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer 
Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw 
Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer 
Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de heer Jacques Demeersseman, raadslid; 
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Lies Vercaemst, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, 
raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; de heer Dieter D'Alwein; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Herrewyn, lid vast bureau; de heer Philippe Avijn, raadslid

10 februari 2020 22:58 - De voorzitter opent de openbare zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
Mededeling in verband met het meerjarenplan.

Het meerjarenplan van Kortrijk, behandeld op de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 
2019, werd zoals wettelijk voorgeschreven overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
ABB heeft vastgesteld dat het drukwerk op één plaats niet klopt. Op het einde van het budgetproces 
werd de toelage aan W13 prioritair gemaakt en gekoppeld aan de actie 10.4.5.

De strategische nota, waarin alle actiebudgetten zijn opgelijst, bevat de juiste gegevens. Maar de 
koppeling van W13 aan de actie werd niet consequent doorgevoerd in schema M1, die de totalen per 
doelstelling herneemt. In haar schrijven benadrukt ABB dat dit geen enkele invloed heeft op het 
beschikbaar budgettair resultaat of de autofinancieringsmarge, maar omwille van de informatieplicht 
aan de raad moet dit toch gemeld worden. Het gecorrigeerde M1-schema zal meegestuurd worden 
met het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

- Goedkeuring verslag:

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 13 januari 2020. De 
notulen van deze raadszitting zijn derhalve goedgekeurd.

-Discussie- en hamerpunten:

Conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd vóór de aanvang van deze zitting 
voor volgende punten een bespreking gevraagd (discussiepunten): 1 en 3.

De overige punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd, waarover niet geheim gestemd moet 
worden, of die niet behoren tot de besloten zitting worden geacht eenparig te zijn goedgekeurd.
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OPENBARE ZITTING
Vincent Van Quickenborne
Bestuurszaken
1 - 2020_OR_00004 - Bijzonder comité voor de sociale dienst.  - Aktename vervanging bij tijdelijke afwezigheid.

1 2020_OR_00004 Bijzonder comité voor de sociale dienst.  - 
Aktename vervanging bij tijdelijke 
afwezigheid.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, voorzitter vast bureau; de heer Wout Maddens, lid vast bureau; 
de heer Axel Weydts, lid vast bureau; de heer Axel Ronse, lid vast bureau; de heer Arne 
Vandendriessche, lid vast bureau; mevrouw Kelly Detavernier, lid vast bureau; mevrouw Ruth 
Vandenberghe, lid vast bureau; de heer Philippe De Coene, lid vast bureau; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer 
Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw 
Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer 
Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de heer Jacques Demeersseman, raadslid; 
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Lies Vercaemst, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, 
raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; de heer Dieter D'Alwein; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Herrewyn, lid vast bureau; de heer Philippe Avijn, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2019_OR_00084 - Bijzonder comité voor de sociale dienst. - Aktename ontslag en eedaflegging 
opvolger.

Aanleiding en context
Er kunnen plaatsvervangers worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité 
vervangen als die afwezig zijn.

Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de OCMW-raad en worden aangewezen door een 
meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte ondertekend hebben van het effectief lid 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst een ondertekende verklaring af te gegeven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. 
De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad. De 
aanduiding is geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

Argumentatie
De algemeen directeur ontving op 7 januari 2020 een schriftelijke aanduiding van een 
plaatsvervanger. De verklaring bepaalt dat Nic Cattebeke, lid van het BCSD, in geval van tijdelijke 
afwezigheid, vervangen wordt door mevrouw Mia Cattebeke, lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 
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Tijdens de zitting van 9 december 2019 nam de raad voor maatschappelijk welzijn akte van de 
eedaflegging van de heer Nic Cattebeke als lid van het BCSD.

De verklaring voldoet aan de decretale voorwaarden zijnde:

 ondertekend door de meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte 
ondertekend hebben van het effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

 de aangeduide plaatsvervanger is lid van de raad voor maatschappelijk welzijn

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 105 § 2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 62 van het huishoudelijk reglement van de 
raad.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt :

34 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K. 
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. Lybeer, L. 
Claassen, H. Kints, D. D'Alwein, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, A. Weydts, P. De 
Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, J. de Béthune, P. Soens, R. Deseyn, H. Vanhoenacker, B. 
Vandorpe, C. Leleu, M. Cattebeke, D. Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu.

5 nee-stemmen : W. Vermeersch, J. Demeersseman, J. Deweer, C. Ryheul, L. Vercaemst.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Kennis te nemen van volgende aanduiding van een plaatsvervanger van een lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst die de algemeen directeur heeft ontvangen en die voldoet aan de 
decretale voorwaarden: 

In geval van tijdelijke afwezigheid zal de heer Nic Cattebeke als lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst vervangen worden door mevrouw Mia Cattebeke, lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

Bijlagen
 BCSD Vervanging Nic Cattebeke.pdf

Kelly Detavernier
Strategische coördinatie
2 - 2020_OR_00006 - Informatieveiligheid - Sjabloon verwerkingsovereenkomst. Voorstel hanteren VVSG-sjabloon. - Goedkeuren

2 2020_OR_00006 Informatieveiligheid - Sjabloon 
verwerkingsovereenkomst. Voorstel 
hanteren VVSG-sjabloon. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Vincent Van Quickenborne, voorzitter vast bureau; de heer Wout Maddens, lid vast bureau; 
de heer Axel Weydts, lid vast bureau; de heer Axel Ronse, lid vast bureau; de heer Arne 
Vandendriessche, lid vast bureau; mevrouw Kelly Detavernier, lid vast bureau; mevrouw Ruth 
Vandenberghe, lid vast bureau; de heer Philippe De Coene, lid vast bureau; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer 
Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw 
Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer 
Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de heer Jacques Demeersseman, raadslid; 
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Lies Vercaemst, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, 
raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; de heer Dieter D'Alwein; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Bert Herrewyn, lid vast bureau; de heer Philippe Avijn, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01484 - Informatieveiligheid - sjabloon verwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

Aanleiding en context
Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Inzake Gegevensbescherming (AVG) of General Data 
Protection Regulation (GDPR) in werking.
Deze verordening verplicht zowel de verantwoordelijke voor de verwerking (in casu stad of OCMW) als 
de verwerker (leverancier) van persoonsgegevens een verwerkingsovereenkomst aan te gaan met 
hierin een aantal verplicht op te nemen bepalingen.

Ondertussen maakte de VVSG een sjabloon op dat ruim gedragen en gebruikt wordt door zowel de 
lokale besturen als door diverse softwareleveranciers, actief in de publieke sector.

Argumentatie
Stad en OCMW zijn bij de uitoefening van hun dagdagelijkse taken, verwerkingsverantwoordelijke 
voor heel wat persoonsgegevens.

Voor het aangaan van nieuwe verwerkingsovereenkomsten waarbij Stad of OCMW 
verwerkingsverantwoordelijke is, wensen Stad en OCMW Kortrijk in de toekomst gebruik te maken van 
het sjabloon van de VVSG.

Dit sjabloon wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Na goedkeuring stellen we voor om, voor zover er niet wordt afgeweken van de bepalingen hierin 
opgenomen, het vast bureau de verwerkingsovereenkomsten te laten goedkeuren.

We moeten wel rekening blijven houden met bepaalde verwerkers die blijven vasthouden aan hun 
verwerkingsovereenkomsten. In voorkomend geval zullen we deze verwerkingsovereenkomsten, na 
analyse, individueel voorleggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond
Op 4 mei 2016 werd de definitieve tekst van algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) goedgekeurd in het Europees Parlement.
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Op 25 mei 2018 wordt deze wet van kracht.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.
Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het sjabloon "verwerkingsovereenkomst" goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
voor zover er niet wordt afgeweken van de bepalingen hierin opgenomen, dat het vast bureau de 
verwerkingsovereenkomsten kan goedkeuren.

Bijlagen
 verwerkersovereenkomst sjabloon VVSG.pdf
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VERWERKINGSOVEREENKOMST  

[DATUM] 

 

TUSSEN 

 

[Entiteit] met maatschappelijke zetel gelegen te [adres] en met ondernemingsnummer 

[ondernemingsnummer], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie 

vertegenwoordiger];  

Contactgegevens: [contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming] 

 

Hierna: de “Verwerkingsverantwoordelijke”; 

 

EN 

 

[Onderneming] met maatschappelijke zetel gelegen te [adres] en met ondernemingsnummer 

[ondernemingsnummer], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam en functie 

vertegenwoordiger]; 

Contactgegevens: [contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming] 

 

Hierna: de “Verwerker”; 

 

De Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid 

als een “Partij” of gezamenlijk als de “Partijen”; 

 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

 

A. Op [datum / heden] hebben de Partijen een overeenkomst of meerdere overeenkomsten (opgesomd in 

bijlage 1) gesloten met betrekking tot [omschrijving dienstverleningsovereenkomst/raamovereenkomst], 

hierna genoemd de Opdracht; 

 

B. [eventueel in geval van raamovereenkomst: beknopte omschrijving specifiek project]; 

 

C. In het kader van [deze overeenkomst/dit project] zal de Verwerker [ook] bepaalde Persoonsgegevens 

Verwerken in opdracht en voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke; 
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De partijen wensen nu hun afspraken met betrekking tot de uitvoering en organisatie van deze 

Verwerking van Persoonsgegevens te formaliseren in deze Verwerkingsovereenkomst [, die integraal 

deel uitmaakt van voornoemde dienstverleningsovereenkomst/raamovereenkomst].  

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT 

 

Artikel 1: Definities 

 

Begrippen die in deze Verwerkingsovereenkomst met hoofdletter worden gebruikt, moeten worden 

geïnterpreteerd zoals in dit artikel of elders in de Verwerkingsovereenkomst gedefinieerd.   

 

AVG Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 

van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); 

 

Betrokkene De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie een 

Persoonsgegeven betrekking heeft; 

 

Datalek Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige 

wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de 

ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot 

doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens; 

 

Derden Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of 

ander orgaan andere dan de Verwerker, de 

Verwerkingsverantwoordelijke en hun personeelsleden of 

aangestelden; 

 

Opdracht De opdracht zoals omschreven in bijlage 1; 

Persoonsgegevens 

 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon, zoals ook gedefinieerd in artikel 4, 1) AVG, die de 

Verwerker in het kader van de Opdracht Verwerkt; 

 

Toezichthoudende autoriteit Een door een lidstaat ingevolge artikel 51 van de AVG ingestelde 

onafhankelijke overheidsinstantie;  

Unierechtelijke of 

lidstaatrechtelijke bepaling 

Een bepaling opgelegd door Unierechtelijke of (EU) lidstaatrechtelijke 

wetgeving;                                       
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Verwerken / Verwerking Elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot 

Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet 

uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, 

opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 

doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 

aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 

gegevens, zoals ook gedefinieerd in artikel 4, 2) AVG; 

 

Verwerkingsovereenkomst Deze overeenkomst. 

 

Artikel 2: Voorwerp (art. 28, lid 3 en 4 AVG) 

 

2.1.   De Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens voor de Verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend 

zoals omschreven in de Opdracht en overeenkomstig de in deze Overeenkomst vastgelegde 

verplichtingen.  De Opdracht wordt nader omschreven in bijlage 1. 

 

2.2.  Elke Verwerking anders dan omschreven in de Opdracht is strikt verboden, met inbegrip van 

de doorgifte van Persoonsgegevens aan Derden, een derde land of een internationale organisatie, 

behoudens indien één van de hieronder opgesomde voorwaarden vervuld is:  

- de Verwerkingsverantwoordelijke heeft schriftelijke instructies gegeven om bijkomende 

Verwerkingen uit te voeren; of 

- een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht de Verwerker tot deze bijkomende 

Verwerking.  De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke desgevallend binnen een 

redelijke termijn voorafgaand aan de bijkomende Verwerking op de hoogte stellen van 

voornoemd wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige 

redenen van algemeen belang verbiedt.  Als de Verwerker een verzoek krijgt om 

Persoonsgegevens ter beschikking te stellen door een daartoe bevoegde instantie 

overeenkomstig een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling, beoordeelt zij eerst of het 

verzoek bindend is en of zij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moet 

voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt de 

Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van het verzoek. De Verwerker 

doet dat binnen een termijn dat het voor de Verwerkingsverantwoordelijke mogelijk is om 

eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. 

 

2.3.   De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn 

mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 

bepalingen inzake gegevensbescherming. 

 

 

Artikel 3: Duur (art. 28, lid 3, g) 
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3.1.   Loopt samen met de Opdracht beschreven in punt A. 

 

[OF] schrappen wat niet past 

 

3.1.  De Verwerkingsovereenkomst gaat in op [datum/heden] en eindigt van rechtswege op 

[datum]. 

 

3.2.  Artikels 3.3, 5, 6, 7, 9 en 12 blijven van kracht na beëindiging van de 

Verwerkingsovereenkomst. 

 

3.3.  Na beëindiging van de Verwerkingsovereenkomst dient de Verwerker aan de 

Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging, en onverwijld op verzoek, een kopie te 

bezorgen van alle Persoonsgegevens die door haar in het kader van de Opdracht Verwerkt worden, in 

gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat.  Als alle Persoonsgegevens zijn bezorgd, stelt 

de Verwerker onmiddellijk een einde aan elke verwerking van de Persoonsgegevens en vernietigt hij 

elke kopie en back-up van de Persoonsgegevens die hij nog zou bezitten, tenzij opslag van de 

Persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht. 

 

 

Artikel 4: Beveiliging (art. 32 AVG) 

 

4.1.  De Verwerker treft alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die 

nodig zijn om de Persoonsgegevens te beveiligen, rekening houdend met de stand van de techniek en 

de kost voor beveiliging, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en 

de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.  

In het bijzonder zal de Verwerker de Persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, 

vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onwettige Verwerking.  

De minimale maatregelen die worden getroffen, worden in bijlage 2 toegevoegd. 

 

4.2.  De Verwerker wijst een functionaris voor gegevensbescherming aan en heeft tenminste een 

actueel veiligheidsbeleid- en plan. 

 

Artikel 5: Vertrouwelijkheid (art. 29 AVG) 

 

5.1.  De Verwerker verbindt zich er uitdrukkelijk toe het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van 

de Persoonsgegevens die zij in het kader van de Opdracht Verwerkt, te waarborgen.  

 

5.2.  De Verwerker maakt zich sterk dat alle personeelsleden of aangestelden die toegang hebben 

tot de Persoonsgegevens het vertrouwelijk karakter en de veiligheid van deze Persoonsgegevens zullen 

respecteren.  De Verwerker zal erop toezien dat personeelsleden of aangestelden enkel toegang 
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verkrijgen tot Persoonsgegevens nadat ze behoorlijk gebonden zijn door een wettelijke of contractuele 

vertrouwelijkheidsverplichting. 

 

Artikel 6: Onderaanneming en subverwerkers (art. 28 lid 4 AVG) 

 

6.1.  De Verwerker stelt enkel andere verwerkers aan om Persoonsgegevens in het kader van de 

Opdracht te Verwerken (hierna: de “Subverwerker”) na uitdrukkelijke, specifieke goedkeuring van de 

Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke gaat akkoord met de lijst van 

Subverwerkers opgesomd in bijlage 3. 

 

[OF] schrappen wat niet past 

 

6.1.   Het is aan de Verwerker toegestaan andere verwerkers aan te stellen om Persoonsgegevens 

in het kader van de Opdracht te Verwerken (hierna: de “Subverwerker”).  De 

Verwerkingsverantwoordelijke gaat akkoord met de lijst van Subverwerkers opgesomd in bijlage 3. 

Binnen een redelijke termijn voor het aannemen van een andere Subverwerker licht de Verwerker de 

Verwerkingsverantwoordelijke in over de toevoeging of verandering.  De 

Verwerkingsverantwoordelijke kan vervolgens bezwaar maken tegen het aannemen van de 

voorgestelde Subverwerker. 

 

6.2.  Extern ingehuurde medewerkers worden voor deze Verwerkingsovereenkomst niet als 

Subverwerker beschouwd. De Verwerker zal er op toezien dat deze extern ingehuurde medewerkers 

dezelfde vertrouwelijkheidsclausule, zoals beschreven in artikel 5 van deze Verwerkingsovereenkomst 

naleven zoals dit voor de eigen werknemers van de Verwerker het geval is. 

 

6.3.  De Verwerker en de Subverwerker sluiten een overeenkomst waarin dezelfde verplichtingen 

inzake gegevensbescherming opgelegd worden als die welke in de voorliggende 

Verwerkingsovereenkomst zijn opgenomen.  De Verwerker zal de Subverwerkers ook dezelfde 

geheimhoudingsverplichting als deze die op haar rust opleggen middels een 

vertrouwelijkheidsovereenkomst.  De Verwerker zal op eenvoudig verzoek van de 

Verwerkingsverantwoordelijke het nodige bewijs voorleggen om aan te tonen dat de overeenkomsten 

met haar Subverwerkers voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden.  

 

6.4.  De Verwerker houdt een actueel overzicht bij van de overeenkomsten met Subverwerkers en 

kan deze binnen redelijke termijn op eenvoudig verzoek bezorgen aan de 

Verwerkingsverantwoordelijke.  

 

6.5.  Indien een Subverwerker haar gegevensbeschermingsverplichtingen niet vervult, zal de 

Verwerker volledig aansprakelijk blijven ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke voor de 

naleving van deze verplichtingen.  

Artikel 7: Bijstand (art. 28, lid 3, e - f) 
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7.1.  Algemeen 

De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie verstrekken en alle bijstand 

verlenen die noodzakelijk is en/of die redelijkerwijze mag worden verwacht opdat de 

Verwerkingsverantwoordelijke in staat zou zijn om haar verplichtingen uit de AVG na te komen én van 

deze nakoming het bewijs te leveren.  

 

7.2.  Bijstand bij verzoek van een Betrokkene 

De Verwerker verleent aan de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische 

en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om 

verzoeken tot uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van de 

betrokkene, te beantwoorden. 

 

Indien een Betrokkene zich rechtstreeks wendt tot de Verwerker om zich te beroepen op één van de 

rechten die hem ingevolge hoofdstuk III van de AVG zijn toegekend, zal de Verwerker dit onverwijld 

melden aan de Verwerkingsverantwoordelijke en alleen tegemoet komen aan het verzoek van de 

Betrokkene na schriftelijk akkoord van de Verwerkingsverantwoordelijke. 

 

7.3.  Bijstand bij Datalekken 

De Verwerker verbindt zich ertoe elk Datalek en alle ernstige pogingen tot onrechtmatige of 

ongeautoriseerde Verwerkingen of toegangen tot Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging, 

en uiterlijk 24 uur na kennisname, te melden aan de Verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 

33.3 van de AVG. De Verwerker zal alle maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om (verdere) 

schending van de beveiligingsmaatregelen en eventuele schade te voorkomen of te beperken en zal 

aan de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie die ze nuttig of nodig acht, verschaffen. 

 

Rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, 

verleent de Verwerker bovendien bijstand aan de Verwerkingsverantwoordelijke bij het nakomen 

van diens verplichtingen betreffende: 

- het melden van een Datalek aan de toezichthoudende autoriteit conform artikel 33 van de 

AVG; 

- het mededelen van een Datalek aan de betrokkene conform artikel 34 van de AVG. 

 

Het is de Verwerker evenwel niet toegestaan om het Datalek zelf te melden aan de GBA of de 

mededeling aan de betrokkene zelf te verrichten. Dit is uitsluitend de bevoegdheid van de 

Verwerkingsverantwoordelijke. 

 

7.4.  Andere bijstandsverplichtingen 

De Verwerker zal - rekening houdend met de aard van de Verwerking en de hem ter beschikking 

staande informatie – de Verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen bij het nakomen van diens 

verplichtingen betreffende: 
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- het beveiligen van de verwerking conform artikel 32 van de AVG; 

- het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling conform artikel 35 van de 

AVG; 

- het voorafgaand aan een voorgenomen verwerking raadplegen van de  toezichthoudende 

autoriteit, wanneer dit na een gegevensbeschermingseffectbeoordeling nodig zou blijken, 

conform artikel 36 van de AVG. 

 

Artikel 8: Plaats van Verwerking (art. 3, art. 28, lid 3)) 

 

De Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij 

hierover met de Verwerkingsverantwoordelijke andere afspraken zijn gemaakt. Deze afspraken leggen 

de Partijen gezamenlijk schriftelijk vast.  

 

Artikel 9: Controle (art. 28, lid 3, h) 

 

9.1.  De Verwerkingsverantwoordelijke of zijn daartoe aangestelde heeft op elk ogenblik het recht 

om de naleving van deze Verwerkingsovereenkomst te controleren. Daartoe heeft zij het recht om zich 

ter plaatse te begeven in de lokalen of plaatsen waar de Verwerker de Verwerking uitvoert. De 

Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker minstens tien dagen voorafgaand aan het uitvoeren 

van de controle schriftelijk inlichten. De Verwerkingsverantwoordelijke zal de controles, tenzij 

dwingend anders vereist, enkel op werkdagen tijdens kantooruren uitvoeren. 

 

9.2.  Op eenvoudig verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke is de Verwerker ertoe gehouden 

alle inlichtingen die van toepassing zijn bij de uitvoering van deze Verwerkingsovereenkomst mee te 

delen en bijstand te verlenen bij het uitvoeren van de audits of bij het vervullen van de verplichting 

om verzoeken om uitoefening van de in de AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene te 

beantwoorden. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid (art. 82, lid 2) 

 

10.1. De Verwerker is aansprakelijk ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke voor schade 

die voortvloeit uit een handeling of een nalatigheid wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de 

specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG, dan wel uit een handeling of nalatigheid 

in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. 

 

10.2. De aansprakelijkheid van de Verwerker is beperkt zoals voorzien in de Opdracht, zonder 

evenwel afbreuk te doen aan art 82 van de AVG. 

 

 

Artikel 11: Beëindiging 
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11.1. Indien de Verwerker zijn verplichtingen onder deze Verwerkingsovereenkomst niet naleeft, 

kan de Verwerkingsverantwoordelijke, onverminderd het recht om een schadevergoeding te 

bekomen, na schriftelijke gemotiveerde ingebrekestelling de Opdracht geheel of gedeeltelijk 

beëindigen indien de Verwerker nalaat passende maatregelen te treffen. 

 

 

Artikel 12: Overige 

 

12.1. Deze Verwerkingsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.  Alle geschillen in 

verband met deze Verwerkingsovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 

het arrondissement waar de Verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is. 

 

12.2. Indien een bepaling in de Verwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig 

of nietig zou worden verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en 

toepasbaarheid van de andere bepalingen aan. De Partijen zullen vervolgens te goeder trouw 

onderhandelen om de ongeldige, onwettige of nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling 

die zoveel als mogelijk de gevolgen heeft van de ongeldige, onwettige of nietige bepaling. 

 

12.3. Aanvullingen en wijzigingen op deze Verwerkingsovereenkomst dienen schriftelijk te gebeuren 

door middel van een addendum dat als bijlage aan deze Verwerkingsovereenkomst zal worden 

gehecht. 

 

 

Deze Verwerkingsovereenkomst werd op ___________________[DATUM] te 

____________________[PLAATS] opgesteld in evenveel exemplaren als er Partijen zijn.  Aan elke Partij 

wordt één ondertekend exemplaar van de Verwerkingsovereenkomst overhandigd. 

 

 

Voor de Verwerkingsverantwoordelijke  Voor de Verwerker 

 

 

____________________________________  _________________________ 

[naam vertegenwoordiger],     [naam vertegenwoordiger],   

[Functietitel]      [Functietitel] 

 

BIJLAGEN 

- Bijlage 1: omschrijving Opdracht 

- Bijlage 2: veiligheidsmaatregelen 

- Bijlage 3: Opsomming van Subverwerkers 
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BIJLAGE 1  

[eventueel algemene omschrijving] 

 

In het kader van Verwerkingsovereenkomst voert de Verwerker op de onderstaande Persoonsgegevens de Verwerkingen uit waarvan per 

gegevenssoort de aard van de verwerking, alsmede het doel ervan en de categorieën van betrokkenen, de classificatie(*) worden vermeld. 

Soort persoonsgegeven Aard van de verwerking Doel van de verwerking Categorie(ën) van 

betrokkenen 

Classificatie (*) 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

(*) optioneel 
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BIJLAGE 2 

 

Technische en Organisatorische maatregelen  
 

Bepalingen art 32 AVG 

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de 

omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst 

uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de 

verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische 

maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  

De verwerker is eraan gehouden om maatregelen te treffen die onder meer het volgende kunnen 

omvatten:  

• de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens 

• het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en 

veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen 

• het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang 

tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen 

• een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de 

doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 

verwerking 

Technische en organisatorische maatregelen betreffende de interne werking en organisatie van 

[naam verwerker].  

[Noteer hier de opsomming van de maatregelen op basis van de bijgevoegde leidraad] 
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BIJLAGE 3 

Opsomming van Subverwerkers 
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Aankoop
23:22 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
23:23 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting
3 - 2020_OR_00005 - 2047 - Raamovereenkomst leveren vleeswaren -  lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuren

3 2020_OR_00005 2047 - Raamovereenkomst leveren 
vleeswaren -  lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, voorzitter vast bureau; de heer Wout Maddens, lid vast bureau; 
de heer Axel Weydts, lid vast bureau; de heer Axel Ronse, lid vast bureau; de heer Arne 
Vandendriessche, lid vast bureau; mevrouw Kelly Detavernier, lid vast bureau; mevrouw Ruth 
Vandenberghe, lid vast bureau; de heer Philippe De Coene, lid vast bureau; mevrouw Moniek 
Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de 
heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; 
de heer Jan Deweer, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique 
Decaluwe, raadslid; de heer Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien 
Claassen, raadslid; mevrouw Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; mevrouw 
Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de heer 
Jacques Demeersseman, raadslid; mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Lies Vercaemst, 
raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; de heer Dieter 
D'Alwein; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Bert Herrewyn, lid vast bureau; de heer Philippe Avijn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidig contract loopt ten einde op 30/4/2020. Ook voor het vorig contract trad OCMW Kortrijk op 
als opdrachtencentrale voor OCMW Zwevegem. Dit bestek geeft ook de mogelijkheid aan de stad 
Kortrijk om gebruik te maken van deze raamovereenkomst, mocht dit nodig zijn.

De opmaak van de inventaris gebeurde in samenspraak met de keukenmanager. Hierbij is rekening 
gehouden met een gezond en gevarieerd voedingsbeleid voor onze klanten.

Argumentatie
Bij de opmaak van het bestek werden via de gunningscriteria instrumenten ingebouwd om de kwaliteit 
van de aan te kopen produkten zoveel mogelijk te waarborgen.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Perceel 1 (Verse vleeswaren) OCMW Kortrijk, raming: € 492.694,30 exclusief BTW of € 522.255,96 
inclusief 6% BTW;
* Verlenging 1 (Verse vleeswaren) OCMW Kortrijk, raming: € 164.239,29 exclusief BTW of 
€ 174.093,65 inclusief 6% BTW;
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* Perceel 2 (Gevogelte en kip) OCMW Kortrijk, raming: € 264.053,43 exclusief BTW of € 279.896,64 
inclusief 6% BTW;
* Verlenging 1 (Gevogelte en kip) OCMW Kortrijk, raming: € 88.017,84 exclusief BTW of € 93.298,91 
inclusief 6% BTW;
* Perceel 3 (charcuterie) OCMW Kortrijk, raming: € 174.577,21 exclusief BTW of € 185.051,84 
inclusief 6% BTW;
* Verlenging 1 (charcuterie) OCMW Kortrijk, raming: € 58.192,42 exclusief BTW of € 61.683,97 
inclusief 6% BTW.

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.

De totale uitgave voor OCMW Zwevegem wordt geraamd op € 265.907,57 exclusief BTW of 
€ 281.862,02 inclusief 6% BTW.

Percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een duur van 36 maanden.

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.

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat OCMW Kortrijk de procedure zal 
voeren en in naam van OCMW Zwevegem bij de gunning van de opdracht zal optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Raadslid Wouter Vermeersch stelt volgend amendement voor:

Overwegende dat:

-       er bij de productie van vleeswaren een hoop dierenleed aan vooraf kan gaan;

-       dit bij de keuze van een leverancier zoveel mogelijk voorkomen dient te worden;

Toevoegen aan het besluit:

Punt 5: OCMW Kortrijk streeft naar een zo diervriendelijk mogelijk aanbod.

De raad gaat over tot de stemming over het amendement van raadslid Wouter Vermeersch, in 
openbare zitting waaraan 36 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt:

3 ja-stemmen : W. Vermeersch, J. Demeersseman, C. Ryheul.

33 nee-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K. 
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. Lybeer, L. 
Claassen, H. Kints, D. D'Alwein, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, A. Weydts, P. De 
Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, P. Soens, H. Vanhoenacker, C. Leleu, M. Cattebeke, D. 
Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu, J. Deweer, L. Vercaemst.

Het amendement is bijgevolg niet aanvaard.
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De voorzitter schorst de zitting om 23u26 omwille van de handhaving van de orde en om te 
overleggen met de fractieleiders. Om 23u39 heropent de voorzitter de zitting. 

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 meer 
bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor 
rekening van meerdere aanbesteders toelaat 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 77-78 decreet lokaal bestuur.
Financiële informatie
Financiële informatie
De opdracht “Raamovereenkomst vleeswaren” wordt geraamd op € 1.507.682,06 exclusief BTW of €  
1.598.142,98 inclusief 6% BTW voor een periode van 3 jaar + 1 jaar verlenging.

 de raming voor OCMW Kortrijk bedraagt € 1.241.774,49 exclusief BTW of € 1.316.280,97 
inclusief 6% BTW.

 de raming voor OCMW Zwevegem bedraagt € 265.907,57 exclusief BTW of 
€ 281.862,02  inclusief 6% BTW. 

De bestellingen zullen worden geplaatst, via de catalogus in BEO, via het principe van de bestelbon.

budgetsleutel 6000000

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming waaraan 33 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als 
volgt :

31 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, R. Vandenberghe, K. 
Byttebier, S. Demeyer, W. Allijns, M. Ahouna, M. Gheysens, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. Lybeer, L. 
Claassen, H. Kints, D. D'Alwein, A. Ronse, K. Detavernier, L. Maddens, P. Dejaegher, A. Weydts, P. De 
Coene, N. Maghroud, T. Soens, M. Veys, P. Soens, H. Vanhoenacker, C. Leleu, M. Cattebeke, D. 
Wemel, M. Vandemaele, C. Matthieu.

2 nee-stemmen : W. Vermeersch, C. Ryheul.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
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Het bestek met nr. 2019/2047 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst vleeswaren” goed 
te keuren. De totale raming bedraagt € 1.507.682,06 exclusief BTW of €  1.598.142,98 inclusief 6% 
BTW voor de duur van het contract inclusief een verlenging van 1 jaar.

De raming voor OCMW Kortrijk bedraagt € 1.241.774,49 exclusief BTW of € 1.316.280,97 inclusief 6% 
BTW. De raming voor OCMW Zwevegem bedraagt € 265.907,57 exclusief BTW of € 281.862,02  
inclusief 6% BTW. 

Punt 2
de openbare procedure te kiezen als wijze van gunnen.

Punt 3
de opdracht Europees bekend te maken.

Punt 4
OCMW Kortrijk te mandateren om de procedure te voeren en in naam van OCMW Zwevegem. In geval 
van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Bijlagen
 2019_12_19_Bestek - Model 3P.pdf
 Raming voor OCMW Kortrijk.xlsx

Philippe De Coene
Bestuurszaken
23:25 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
23:25 Roel Deseyn, raadslid betreedt de zitting
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, voorzitter vast bureau; de heer Wout Maddens, lid vast bureau; 
de heer Axel Weydts, lid vast bureau; de heer Axel Ronse, lid vast bureau; de heer Arne 
Vandendriessche, lid vast bureau; mevrouw Kelly Detavernier, lid vast bureau; mevrouw Ruth 
Vandenberghe, lid vast bureau; de heer Philippe De Coene, lid vast bureau; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Jan Deweer, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de heer 
Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; mevrouw 
Helga Kints, raadslid; mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer 
Maxim Veys, raadslid; de heer Philippe Dejaegher, raadslid; de heer Jacques Demeersseman, raadslid; 
mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Lies Vercaemst, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, 
raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; de heer Dieter D'Alwein; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
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de heer Bert Herrewyn, lid vast bureau; de heer Philippe Avijn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Welzijnsvereniging W13 bezorgde de verslagen van de raad van bestuur van 25 oktober 2019, de raad 
van bestuur van 20 december 2019 en de algemene vergadering van 29 november 2019 aan het 
OCMW.

Argumentatie
Conform artikel 66 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn neemt 
de raad kennis van de besluiten van de welzijnsverenigingen.

Juridische grond
Artikel 484 Decreet Lokaal Bestuur - § 4. Het huishoudelijk reglement van het bevoegde orgaan van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalt op welke wijze het de beslissingen van de 
welzijnsvereniging bespreekt.

Regelgeving: bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.
Advies
Frank De Laere
Gunstig advies

Joris Beaumon
Gunstig advies

Geert Hillaert
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akte te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 25 oktober 2019, de raad van bestuur van 
20 december 2019 en de algemene vergadering van 29 november 2019 van welzijnsvereniging W13. 

Bijlagen
 W13 RVB 20191025 notulen.pdf
 W13 AV 20191129 notulen.pdf
 W13 RVB 20191220 notulen.pdf

10 februari 2020 23:40 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van
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Algemeen directeur Voorzitter
Nathalie Desmet Wouter Allijns
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Correctie in grijs gemarkeerd. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prioritaire BD 1: Kortrijk is de stad met het meeste talent de de grootste trots: iedereen telt mee, iedereen doet mee.
   Exploitatie
      Uitgaven 172.748 174.683 176.153 177.645 179.161 180.719
      Ontvangsten 10.443 10.593 10.745 10.901 11.059 11.225
      Saldo -162.306 -164.090 -165.408 -166.745 -168.102 -169.494
   Investeringen
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 2: De meest wandel- en fietsvriendelijke centrumstad van Vlaanderen.
   Exploitatie
      Uitgaven 210.000 210.650 211.307 211.970 337.640 338.316
      Ontvangsten 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
      Saldo -180.000 -180.650 -181.307 -181.970 -307.640 -308.316
   Investeringen
      Uitgaven 13.769.371 9.457.466 10.097.562 11.163.926 10.381.242 7.866.668
      Ontvangsten 5.538.182 170.000 187.500 3.946.474 365.750 0
      Saldo -8.231.189 -9.287.466 -9.910.062 -7.217.452 -10.015.492 -7.866.668
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 3: De stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling.
   Exploitatie
      Uitgaven 55.000 55.000 40.000 40.000 40.000 40.000
      Ontvangsten 0 0 450.000 450.000 420.000 0
      Saldo -55.000 -55.000 410.000 410.000 380.000 -40.000
   Investeringen
      Uitgaven 2.934.110 3.100.300 1.235.781 4.160.167 2.215.888 932.640
      Ontvangsten 115.000 870.000 0 0 115.000 0
      Saldo -2.819.110 -2.230.300 -1.235.781 -4.160.167 -2.100.888 -932.640
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   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 4: De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste regio.
   Exploitatie
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Investeringen
      Uitgaven 188.500 50.000 450.000 500.000 0 50.000
      Ontvangsten 112.500 0 0 0 0 0
      Saldo -76.000 -50.000 -450.000 -500.000 0 -50.000
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 5: Een stad met de sterkste verbondenheid in diversiteit, de minste armoede en zonder eenzaamheid.
   Exploitatie
      Uitgaven 942.000 966.000 990.000 1.014.000 1.038.000 1.062.000
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo -942.000 -966.000 -990.000 -1.014.000 -1.038.000 -1.062.000
   Investeringen
      Uitgaven 8.808.900 9.157.272 8.806.990 8.470.030 0 0
      Ontvangsten 2.293.573 850.000 0 850.000 450.000 0
      Saldo -6.515.327 -8.307.272 -8.806.990 -7.620.030 450.000 0
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 6: Een stad met topsport en topcultuur voor iedereen.
   Exploitatie
      Uitgaven 603.000 1.816.000 950.000 571.000 1.550.000 360.000
      Ontvangsten 15.000 590.000 215.000 17.000 595.000 20.000
      Saldo -588.000 -1.226.000 -735.000 -554.000 -955.000 -340.000
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   Investeringen
      Uitgaven 5.305.078 5.881.343 11.265.593 8.919.894 4.041.949 2.209.993
      Ontvangsten 1.290.000 244.000 1.520.000 295.000 375.000 0
      Saldo -4.015.078 -5.637.343 -9.745.593 -8.624.894 -3.666.949 -2.209.993
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 7: Een stad die de netste en (verkeers)veiligste van Vlaanderen is.
   Exploitatie
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Investeringen
      Uitgaven 2.793.369 4.714.149 4.296.189 1.881.800 1.764.800 1.679.800
      Ontvangsten 150.000 150.000 0 0 0 0
      Saldo -2.643.369 -4.564.149 -4.296.189 -1.881.800 -1.764.800 -1.679.800
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 8: Een stad waar elke Vlaming wil komen, werken en spelen.
   Exploitatie
      Uitgaven 395.200 336.800 268.000 160.800 160.800 161.600
      Ontvangsten 60.000 610.000 60.000 60.000 60.000 60.000
      Saldo -335.200 273.200 -208.000 -100.800 -100.800 -101.600
   Investeringen
      Uitgaven 2.563.358 2.064.287 1.754.485 2.039.077 1.503.757 4.817.914
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo -2.563.358 -2.064.287 -1.754.485 -2.039.077 -1.503.757 -4.817.914
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 9: Een stad die radicaal blijft vernieuwen.
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   Exploitatie
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Investeringen
      Uitgaven 4.025.303 5.286.098 7.823.229 5.228.200 7.484.110 5.704.060
      Ontvangsten 0 1.662.500 937.500 395.000 1.715.000 0
      Saldo -4.025.303 -3.623.598 -6.885.729 -4.833.200 -5.769.110 -5.704.060
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Prioritaire BD 10: De best bestuurde stad van het land.
   Exploitatie
      Uitgaven 336.441 338.938 341.467 344.018 346.601 349.216 toelage W13 toegevoegd

      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo -336.441 -338.938 -341.467 -344.018 -346.601 -349.216 toelage W13 toegevoegd

   Investeringen
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
   Financiering
      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
   Exploitatie
      Uitgaven 7.765.694 6.483.208 6.214.529 6.619.254 8.566.467 6.823.976
      Ontvangsten 6.465.786 5.720.099 5.488.193 4.872.009 4.852.710 6.164.822
      Saldo -1.299.908 -763.108 -726.336 -1.747.245 -3.713.757 -659.154
   Investeringen
      Uitgaven 518.104 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 322.152 41.000 0 0 0 0
      Saldo -195.952 41.000 0 0 0 0
   Financiering
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      Uitgaven 0 0 0 0 0 0
      Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
      Saldo 0 0 0 0 0 0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
   Exploitatie
      Uitgaven 181.161.363 183.534.444 187.037.027 191.785.978 193.194.774 196.374.935 toelage W13 weggenomen

      Ontvangsten 206.608.607 207.384.123 211.676.264 216.476.958 221.403.250 225.290.726
      Saldo 25.447.244 23.849.679 24.639.237 24.690.980 28.208.476 28.915.792 toelage W13 weggenomen

   Investeringen
      Uitgaven 20.875.894 12.037.584 10.379.643 8.875.580 10.881.360 8.758.478
      Ontvangsten 10.402.206 4.807.381 12.765.721 13.439.587 5.223.996 4.544.411
      Saldo -10.473.688 -7.230.203 2.386.078 4.564.007 -5.657.364 -4.214.067
   Financiering
      Uitgaven 22.821.694 21.095.155 22.675.440 23.676.945 23.581.846 25.601.394
      Ontvangsten 7.920.089 43.496.483 41.552.129 35.124.662 31.547.586 27.136.460
      Saldo -14.901.605 22.401.328 18.876.689 11.447.717 7.965.740 1.535.066
Totalen
   Exploitatie
      Uitgaven 191.641.446 193.915.723 196.228.483 200.924.665 205.413.443 205.690.761
      Ontvangsten 213.189.836 214.344.815 217.930.202 221.916.867 227.372.019 231.576.773
      Saldo 21.548.390 20.429.092 21.701.720 20.992.202 21.958.577 25.886.012
   Investeringen
      Uitgaven 61.781.987 51.748.499 56.109.472 51.238.674 38.273.106 32.019.553
      Ontvangsten 20.223.613 8.794.881 15.410.721 18.926.061 8.244.746 4.544.411
      Saldo -41.558.374 -42.953.618 -40.698.751 -32.312.613 -30.028.360 -27.475.142
   Financiering
      Uitgaven 22.821.694 21.095.155 22.675.440 23.676.945 23.581.846 25.601.394
      Ontvangsten 7.920.089 43.496.483 41.552.129 35.124.662 31.547.586 27.136.460
      Saldo -14.901.605 22.401.328 18.876.689 11.447.717 7.965.740 1.535.066


