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OPENBARE ZITTING
Vincent Van Quickenborne
Juridische zaken en immobiliën

1 2020_OR_00021 Patrimonium - Eindepachtregeling gronden in 
Lendelede. Voorstel tot goedkeuring

1 - 2020_OR_00021 - Patrimonium - Eindepachtregeling gronden in Lendelede. Voorstel tot goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Met de pachter van een aantal OCMWgronden gelegen te Lendelede kon een minnelijke 
pachtbeëindiging bekomen worden. De voorwaarden van deze pachtbeëindiging worden ter 
goedkeuring voorgelegd, waarna deze het voorwerp zullen uitmaken van een nog te verlijden 
authentieke akte. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het OCMW is eigenaar van landbouwgronden in Lendelede. Deze gronden worden sinds 1 april 1989 
verpacht aan de heer Marc Vromman die de pacht heeft overgenomen van zijn schoonvader, André 
Claerbout. De pacht werd afgesloten voor een periode van 27 jaar, dus tot 31 maart 2016. Daarna 
ging de pacht automatisch over in een gewone pacht van periodes van 9 jaar.

De totale kadastrale oppervlakte van de gronden is 7ha 90a 69ca. De jaarlijkse pachtprijs bedraagt € 
2.698,78. Gedurende de periode van 27 jaar werd de pachtprijs verhoogd met 50 %.

Het gaat om een reeks aaneensluitende percelen bouwland, bereikbaar langs de Stevenistenweg en 
de Sint-Antoniusstraat in Lendelede.

De percelen liggen in Lendelede, sectie D en hebben volgende kadastrale nummers: 155, 156, 171, 
199, 201, 203, 204, 205, 206, 215, 216/B, 224/A, 230/A, 167/A, 202/A en 220/C.

Argumentatie
De heer Vromman is zijn landbouwactiviteiten aan het afbouwen en is bereid om de pacht te 
beëindigen met wederzijds akkoord vanaf 1 oktober 2020 of na het weren en scheren van de 
wassende vruchten. 

De pachter gaat akkoord met de gebruikelijke eindepachtvergoeding van 3 x de jaarlijkse pacht en is 
bereid om de pacht verder te betalen tot en met 30 september 2020. De eindepachtvergoeding 
bedraagt dan € 8.096,34 ofwel 10 cent per vierkante meter.

De pachter stelt voor om notaris Lambrecht uit Heule aan te stellen om de authentieke akte van 
minnelijke pachtbeëindiging te verlijden. 

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
2600000/05004   Verkopen 20-25   - Landbouw

Advies
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Stein Meulenijzer
Gunstig advies

Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de eindepachtregeling van de gronden in Lendelede waarbij aan de pachter, de 
heer Marc Vromman, een eindepachtvergoeding van € 8.096,34 wordt betaald en waarbij de pacht 
ten einde loopt op 30 september 2020.

Punt 2
Notaris Lambrecht uit Heule aan te stellen om de authentieke akte van pachtverbreking te verlijden.

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

Arne Vandendriessche
Gebouwen

2 2020_OR_00022 2020/2207 - Raamovereenkomst voor 
preventief en curatief onderhoud van liften - 
Voorwaarden en wijze van gunnen

2 - 2020_OR_00022 - 2020/2207 - Raamovereenkomst voor preventief en curatief onderhoud van liften - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Christoph Vannieuwenborg

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt het ontwerp voor van de raamovereenkomst voor het preventief en curatief 
onderhoud van liften.

Beschrijving
Aanleiding en context
Binnen het patrimonium stad Kortrijk, OCMW Kortrijk beschikt men over een 95-tal liftinstallaties voor 
personentransport of goederentransport.
Dergelijke installaties moeten op regelmatige basis worden onderhouden om de bedrijfszekerheid en 
de veiligheid te garanderen.
Het onderhoud is bovendien wettelijk verplicht en gebeurt door een gecertificeerd 
liftonderhoudsbedrijf.
 

Argumentatie
De cluster klimaat, ondernemen en ruimtelijke ontwikkeling - gebouwen stelde een lastenboek nr 
2020/2207 op voor de raamovereenkomst voor preventief en curatief onderhoud van liften met 
als doel de goede werking en veiligheid van de liftinstallaties te blijven garanderen.
 

Het preventief onderhoud is het periodieke onderhoud. Dit houdt in: het smeren, bijregelen, 
vervangen van kleine slijtage onderdelen; ook de 24/24 depannageservice is hiervan een onderdeel.
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De inschrijvers geven ook de prijs voor opstartkost. Deze kost omvat de nodige werken en 
leveringen om bij de overname van de installatie het communicatiesysteem aan te passen en in orde 
te zetten zodat de lift met de dispatching van de onderhoudsfirma verbonden is.

Een laatste luik omvat de nodige aanpassingen om het in orde zetten van de liften met eventuele 
opmerkingen van de periodieke keuringen en de vijftien jaarlijkse risicoanalyses.

De aanvang van de raamovereenkomst vindt plaats bij betekening per liftinstallatie en in functie van 
noodwendigheid, beschikbaar budget, verval van lopende overeenkomsten.

Door een onderhoudscontract voor een langere periode af te sluiten zal dit leiden tot betere kennis 
van de installaties door de dienstverlener en een verdere kostenbesparing, door de vermindering van 
stilstanden en interventies.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 602.300 euro (exclusief btw) of 
728.783.00 euro (inclusief 21% btw).
 
De cluster klimaat, ondernemen en ruimtelijke ontwikkeling - gebouwen stelt voor als wijze van 
gunnen te kiezen voor de openbare procedure.

Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 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.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad.
 

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
ST/2020/11901 Team gebouwen/6103010

ST/2021/11901 Team gebouwen/6103010

ST/2022/11901 Team gebouwen/6103010

ST/2023/11901 Team gebouwen/6103010

ST/2024/11901 Team gebouwen/6103010

 

OC/2020/11901 Team gebouwen/6103010

OC/2021/11901 Team gebouwen/6103010
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OC/2022/11901 Team gebouwen/6103010

OC/2023/11901 Team gebouwen/6103010

OC/2024/11901 Team gebouwen/6103010

 

 De ramingen zoals hieronder opgenomen zijn voor het OCMW en Stad samen. Bij gunning zullen deze 
opgesplitst worden per entiteit.

Preventief onderhoud, totaal 4 jaar 505.175,00 euro incl. BTW, hieronder indicatief de 
transactiemomenten:

2021/11901 Team gebouwen/6103010: 104.375,00€ excl. BTW zijnde 126.293,75€ incl. BTW

2022/11901 Team gebouwen/6103010: 104.375,00€ excl. BTW zijnde 126.293,75€ incl. BTW

2023/11901 Team gebouwen/6103010: 104.375,00€ excl. BTW zijnde 126.293,75€ incl. BTW

2024/11901 Team gebouwen/6103010: 104.375,00€ excl. BTW zijnde 126.293,75€ incl. BTW

 

Curatief onderhoud totaal 4 jaar 121.000,00 euro incl. BTW, hieronder indicatief de 
transactiemomenten:

2021/11901 Team gebouwen/6103010: 25.000€ excl. BTW zijnde 30.250,00€ incl. BTW

2022/11901 Team gebouwen/6103010: 25.000€ excl. BTW zijnde 30.250,00€ incl. BTW

2023/11901 Team gebouwen/6103010: 25.000€ excl. BTW zijnde 30.250,00€ incl. BTW

2024/11901 Team gebouwen/6103010: 25.000€ excl. BTW zijnde 30.250,00€ incl. BTW

 

Opstartkost totaal 1 jaar 28.737,50 euro incl. BTW, hieronder indicatief de transactiemomenten:

2020/11901 Team gebouwen/6103010: 23.750€ excl. BTW zijnde 28.737,50€ incl. BTW

 

Inbreuken wegwerken totaal 2 jaar 73.870,50 euro incl. BTW, hieronder indicatief de 
transactiemomenten:

2020/11901 Team gebouwen/6103010: 31.050,00€ excl. BTW zijnde 37.570,50€ incl. BTW

2021/11901 Team gebouwen/6103010: 30.000,00€ excl. BTW zijnde 36.300,00€ incl. BTW

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies
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Besluit
Punt 1
de voorwaarden vast te stellen voor de raamovereenkomst voor het onderhoud van de liften van de 
stad Kortrijk, volgens het lastenboek nr 2020/2207 opgesteld door de cluster klimaat, ondernemen en 
ruimtelijke ontwikkeling - gebouwen.

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

Bijlagen
- 20202207_Raming_6.xlsx
- 20202207_2020_04_20_Bestek - Model 3P.doc
- Overzicht liften + contactpersonen 2020 04 16.xlsx

Kelly Detavernier
Financiën

3 2020_OR_00020 Rekening 2019 - Algemene 
beleidsrapportering OCMW Kortrijk - 
Jaarrekening OCMW Kortrijk 2019 - 
Vaststellen

3 - 2020_OR_00020 - Rekening 2019 - Algemene beleidsrapportering OCMW Kortrijk - Jaarrekening OCMW Kortrijk 2019 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Johan Dejonckheere

Beknopte samenvatting
In uitvoering van art. 249 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de jaarrekening OCMW 2019 ter 
goedkeuring voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In uitvoering van art. 249 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de jaarrekening OCMW voor 2019 ter 
goedkeuring voorgelegd.

Argumentatie
Jaarrekening OCMW 2019

 

  Jaarrekening Eindbudget %
I. Exploitatiebudget (B-A)           2.123.136,60  2.064.076,48  
 A. Uitgaven 65.058.484,28  65.769.322,48  98,9%
 B. Ontvangsten 67.181.620,88 67.833.398,96 99,0%
II. Investeringsbudget (B-A)  -6.511.928,61 -5.327.945,78  
 A. Uitgaven  10.395.556,16 12.502.150,00 83,2%
 B. Ontvangsten  3.883.627,55  7.174.204,22 54,1%
III. Andere = financiering (B-A)  8.117.484,25  8.150.299,48  
 A. Uitgaven  2.058.463,86 2.058.463,90 100,0%
 B. Ontvangsten  10.175.948,11  10.208.763,38 99,7%
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 RESULTAAT OP KASBASIS   
11.501.739,03 12.569.615,51  

 AUTOFINANCIERINGSMARGE 302.250,96 243.190,80  

 

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moet deze rekening verstuurd 
worden naar de Executieve en de Provinciegouverneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel directeur in 
het kader van de artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Gemeenteraad is bevoegd op basis van art. 249 van het 
Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit
Punt 1
De jaarrekening 2019 van het OCMW vast te stellen.

Punt 2
Akte te nemen van de rapportering door de financieel directeur in het kader van art. 177 van het 
Decreet Lokaal Bestuur.

Bijlagen
- Jaarrekening OCMW 2019.pdf

Strategische coördinatie
4 2020_OR_00023 Organisatiebeheersing - Jaarlijkse 

rapportering (1 januari 2019 - 31 december 
2019) - Aktename

4 - 2020_OR_00023 - Organisatiebeheersing - Jaarlijkse rapportering (1 januari 2019 - 31 december 2019) - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fabienne Rogiers

Beknopte samenvatting
Huidige nota legt de jaarlijkse rapportering "organisatiebeheersing" voor (periode 1 januari 2019 - 31 
december 2019)

Beschrijving
Aanleiding en context
Huidige nota omvat het verslag mbt de jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing Kortrijk voor de 
periode 1 januari 2019 - 31 december 2019.

De rapportering werd voorgelegd aan het MAT in zitting van 30 april 2020. De toelichting/bespreking 
met het intern auditcomité gebeurde op 18 mei 2020.
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Jaarlijks wordt er conform artikel 219 van het decreet lokaal bestuur, gerapporteerd aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Argumentatie
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 
1. De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2. De wetgeving en procedures naleeft;
3. Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4. Op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5. De activa beschermt en fraude voorkomt.

Een situering van het begrip organisatiebeheersing in het wetgevend kader is toegevoegd als bijlage.

De jaarrapportering 2019 is toegevoegd als formele bijlage.

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Punt 1
neemt akte van de jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing Kortrijk:1 januari 2019 - 31 december 
2019.

Bijlagen
- Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing Kortrijk 2019.pdf


