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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Besluitenlijst Zitting van 8 juni 2020

MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

Vincent Van Quickenborne

Juridische zaken en immobiliën

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

Arne Vandendriessche

Gebouwen

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

Kelly Detavernier

Financiën

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

Strategische coördinatie

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

Aanvullende punten

Vragen en interpellaties

IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: OCMW Kortrijk - 
Evaluatie levering mondmaskers W13.

IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: OCMW Kortrijk - 
Kwaliteitstest mondmaskers W13.
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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

Vincent Van Quickenborne

Juridische zaken en immobiliën

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

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. 

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

Stein Meulenijzer

Gunstig advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

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.
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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

Beknopte samenvatting

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

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

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:
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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

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

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.
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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

Beknopte samenvatting

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Gemeenteraad is bevoegd op basis van art. 249 van het 
Decreet Lokaal Bestuur.

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

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
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Beknopte samenvatting

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

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

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

Bijlagen

- Jaarlijkse rapportering organisatiebeheersing Kortrijk 2019.pdf
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Aanvullende punten

Vragen en interpellaties

IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: OCMW Kortrijk 
- Evaluatie levering mondmaskers W13.
NIET BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
3 juni 2020 20:05

Toelichting:
Bij aanvang van deze zitting verklaarde de raad voor maatschappelijk welzijn zich onbevoegd voor 
deze interpellatie. Ze zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Beperkte interpellatie Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Streekpartners W13, Intercommunale Leiedal en hulpverleningszone Fluvia sloegen de 
handen in elkaar voor de verdeling van mondmaskers.

W13 deed een verkende markstudie.

Leiedal stond in voor de communicatie.

De aankoopdienst van Kortrijk nam de rol op van aankoopcentrale.

Fluvia stond in voor de logistieke verdeling van de mondmaskers over de 15 steden en 
gemeenten (concreet gaat het over Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, 
Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, 
Wielsbeke en Zwevegem).

Voor kinderen jonger dan 12 jaar werd niets voorzien.

Uiteindelijk werden 400.000 mondmaskers besteld bij twee producenten.

Een delegatie van Vlaams Belang bezocht de aankoopdienst van Kortrijk in de gebouwen van 
OCMW Kortrijk (Budastraat 27) op dinsdag 26 mei 2020.

Logistiek: hoe wordt de logistieke operatie geëvalueerd? Wanneer werden de laatste stuks 
geleverd?

Kwaliteit: hoe wordt de kwaliteit van de mondmaskers geëvalueerd?

Prijs: wat is de finale prijs van de bestelling?
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Communicatie: welke meldingen werden ontvangen via 1717 over de mondmaskers en de 
gebruiksaanwijzing?

Bijbestelling: hoeveel mondmaskers werden er uiteindelijk uitgedeeld? Hoeveel werden er 
gebruikt voor omruiling? Hoeveel worden er op voorraad gehouden?

Ingebrekestellingen: wat is de status van de ingebrekestellingen die werden verstuurd aan de 
producenten?

Economische inspectie: Werd OCMW Kortrijk (c.q. Stad Kortrijk) aangesproken door de 
economische inspectie?

IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: OCMW Kortrijk 
- Kwaliteitstest mondmaskers W13.
NIET BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
3 juni 2020 20:18

Toelichting:
Bij aanvang van deze zitting verklaarde de raad voor maatschappelijk welzijn zich onbevoegd voor 
deze interpellatie. Ze zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Voorstel tot beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overwegende dat:

- Op de aankoopdienst van Kortrijk, gevestigd in de gebouwen van OCMW Kortrijk 
(Budastraat 27), dd. dinsdag 26 mei 2020 werd vastgesteld dat van de 400.000 mondmaskers 
van W13 die door de vijftien Zuid-West-Vlaamse gemeenten werden verdeeld en die vanaf de 
week van 11 mei werden afgeleverd door de producenten geen enkel exemplaar ooit aan een 
kwaliteitstest werd onderworpen, noch door de producenten, noch door de aankoopdienst, 
noch door een onafhankelijke derde instantie;

- Verschillende verplichtingen met de voeten werden getreden, onder andere inzake de 
wettelijke etikettering;

- Op vrijdag 24 april 2020 experten van het Bureau voor Normalisatie, Centexbel, Febelsafe, 
Creamoda, FOD Economie en Sciensano een norm hebben uitgewerkt voor de productie van 
stoffen mondmaskers (comfort maskers) zoals die werden uitgedeeld, maar dat deze norm niet 
werd gevolgd (het technische document NBN/DTD S 65-001:2020 (versie 1.1)  “Community- 
en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik”)
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Voorstel van raadsbesluit:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Kortrijk is van oordeel dat, in het belang van de 
volksgezondheid, de mondmaskers die door Kortrijk werden uitgedeeld aan de inwoners door 
een onafhankelijke derde instantie moeten worden getest.

1. Een representatief staal van de bestelling wordt overgezonden naar een geaccrediteerd labo 
om de kwaliteit te laten testen.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
beslissing.


