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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe

Bestuurszaken
1 2020_OR_00047 Tussengemeentelijke Maatschappij Voor 

Services  - Buitengewone algemene 
vergadering van 8 december 2020 - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat 
vertegenwoordiger

1 - 2020_OR_00047 - Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services  - Buitengewone algemene vergadering van 8 december 2020 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
De Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services nodigt het OCMW Kortrijk uit om deel te nemen 
aan haar buitengewone algemene vergadering op 8 december 2020.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te 
bepalen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 9 maart 2020 als OCMW Kortrijk toe te 
treden tot de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS).
TMVS is een dienstverlenende vereniging onderworpen aan het Decreet Lokaal Bestuur.

Argumentatie
De agenda van deze vergadering is als volgt:

1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 

DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 9 maart 2020 (punt 3) de heer Philippe 
Dejaegher aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS en mevrouw 
Liesbeth Maddens aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

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

Advies
Frank De Laere
Gunstig advies

Sebastien Lefebvre
Gunstig advies
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Besluit
Punt 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services van 8 december 2020. 

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 

Bijlagen
- 2020-12-08 BAV TMVS dv - Oproepingsbrief vergadering.pdf
- 2020-12-08 BAV TMVS dv - Agenda met bijlagen.pdf
- 2020-12-08 BAV TMVS dv - Bijlage bij punt 3 en 4 Te volgen strategie+begroting 2021.pdf

2 2020_OR_00049 Lokale adviescommissie. - Verkiezing van een 
vertegenwoordiger van de raad in de lokale 
adviescommissie (LAC) betreffende de 
minimale levering van elektriciteit, gas en 
water.

2 - 2020_OR_00049 - Lokale adviescommissie. - Verkiezing van een vertegenwoordiger van de raad in de lokale adviescommissie (LAC) betreffende de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de verkiezing van een nieuwe afgevaardigde van de raad in de lokale 
adviescommissie betreffende de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het LAC komt samen als er een vraag is van Eandis of van de Watergroep om de toevoer aan een 
woning van gas/elektriciteit/water te mogen afsluiten.

In de commissie zit een afgevaardigde van het OCMW en afgevaardigden van Eandis of van de 
Watergroep. De persoon waarbij men de levering wil afsluiten wordt telkens ook uitgenodigd voor de 
vergadering.

Zonder de goedkeuring van de lokale adviescommissie mag een energiemaatschappij de levering van 
gas, elektriciteit of water niet afsluiten. In deze vergadering krijgen mensen immers nog een laatste 
mogelijkheid om een oplossing te vinden voor de  betalingsproblemen van hun energiefactuur. Vaak 
kan zo een afsluiting nog voorkomen worden.

In Kortrijk komt het LAC gemiddeld één maal per maand samen voor de vragen omtrent 
gas/elektriciteit en twee maal per jaar voor vragen over de wateraansluiting.

Helga Kints werd op 11 februari 2019 verkozen als afgevaardigde van de raad in het LAC voor een 
periode die eindigt na de verkiezing van de afgevaardigde door de hernieuwde raad in 2025. 

Conform het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en 
de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en 
water, en de latere wijzigingsbesluiten, moet de vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie 
eveneens zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
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Argumentatie
Helga Kints nam op 2 oktober 2020 ontslag als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst. De 
raad nam akte van het ontslag  in de zitting van 12 oktober 2020. Omwille van het ontslag als lid van 
het bijzonder comité vervalt het mandaat als afgevaardigde in de lokale adviescommissie. 

Er moet dus een nieuwe afgevaardigde van de raad in de lokale adviescommissie verkozen worden. 
Deze persoon moet zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Het is aangewezen om een plaatsvervanger te verkiezen die in het LAC kan zetelen als de 
afgevaardigde niet aanwezig kan zijn. Deze plaatsvervanger moet eveneens zetelen in het BCSD. 

De vertegenwoordigende leden van de raad worden door de raad aangewezen overeenkomstig 
artikels 33 tot35 van het decreet lokaal bestuur dus met een geheime stemming in openbare zitting. 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en 
water.

Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking 
van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 2 van het besluit van 
de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de 
lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

Besluit
Punt 1
Een persoon aan te duiden als afgevaardigde van de raad in de lokale adviescommissie betreffende de 
minimale levering van elektriciteit, gas en water voor een periode die eindigt na de verkiezing van de 
afgevaardigde door de hernieuwde raad in 2025.

Punt 2
Een persoon aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van de raad in de lokale 
adviescommissie betreffende de minimale levering van elektriciteit, gas en water voor een periode die 
eindigt na de verkiezing van de afgevaardigde door de hernieuwde raad in 2025.

Kelly Detavernier

Aankoop en Bedrijfsmobiliteit
3 2020_OR_00050 2020/2289 - Raamovereenkomst met 

meerdere drankenhandelaars voor de afname 
van waters, frisdranken en bieren voor de 
periode 2021-2024. - Voorwaarden en wijze 
van gunnen

3 - 2020_OR_00050 - 2020/2289 - Raamovereenkomst met meerdere drankenhandelaars voor de afname van waters, frisdranken en bieren voor de periode 2021-2024. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sara Ferlin

Beknopte samenvatting
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Deze nota legt de voorwaarden en wijze van gunnen voor van de raamovereenkomst met meerdere 
drankenhandelaars voor de afname van waters, frisdranken en bieren voor de periode 2021 - 2024.

Beschrijving
Aanleiding en context
Team aankoop beheert de verschillende raamovereenkomsten voor dranken binnen de organisatie. 
Deze huidige contracten lopen af eind 2020:
- wijnen en sterke dranken (ocmw), gegund aan Kava uit Bissegem;
- waters, frisdranken en bieren (ocmw), gegund aan Vanuxeem uit Ploegsteert;
- waters, frisdranken en bieren (stad), gegund aan Nuytten uit Menen (in beginstadium van uitvoering 
contract overgenomen door Inbev).

Voor wijnen was er bij de stad geen raamovereenkomst.

Team aankoop heeft in 2020 alle gegevens verzameld van de volledige organisatie om tot 2 nieuwe 
contracten te komen: 
- waters, frisdranken en bieren en horecamateriaal (raming voor 4 jaar van 2.500.000,00 euro 
inclusief 6% of 21% btw);
- wijnen en sterke dranken (raming voor 4 jaar 735.000.00,00 euro inclusief 6% of 21% btw).

Deze nota omvat de voorwaarden en wijze van gunnen voor de raamovereenkomst voor de afname 
van waters, frisdranken, bieren en horecamateriaal voor de periode 2021 - 2024.

Argumentatie
INLEIDING - KEUZE VOOR 2 CONTRACTEN:

Voor de nieuwe raamovereenkomst wordt gewerkt met 2 aparte contracten (voor enerzijds waters, 
frisdranken en bieren en anderzijds wijnen en sterke drank) in plaats van 1 contract met 2 percelen:
- de producten en bijgevolg de mogelijkse inschrijvers zijn te verschillend;
- de ramingen van beide productgroepen liggen ver uiteen (hoewel beiden open procedures omwille 
door grensbedrag);
- de selectie en -gunningscriteria zijn anders in beide contracten.

GROOTTE VAN DE OPDRACHT - LEVERINGSPLAATSEN:
Binnen de overeenkomst zijn minstens 35 leverplaatsen opgenomen, deze lijst is niet limitatief. 

GROOTTE VAN DE OPDRACHT - RAMING:
De totale raming voor vier jaar (2021-2024) bedraagt 2.500.000,00 euro inclusief 6% of 21% 
btw.
Deze raming is gebaseerd op de afnames en marktconforme eenheidsprijzen van alle opgenomen 
leveringsplaatsen in het jaar 2019, vermenigvuldigd maal vier jaar.

Raming waters en frisdranken (55%): 1.500.000,00 euro inclusief 6% btw.
Raming bieren (45%): 1.000.000,00 euro euro inclusief 21% btw.

TYPE PROCEDURE:
Deze raamovereenkomst is een openbare procedure met meerdere leveranciers.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

KEUZE VOOR MEERDERE (MAXIMUM DRIE) DRANKENHANDELAARS:

Onze organisatie is dermate groot en divers dat de keuze voor meerdere leveranciers zorgt dat we op 
maat van elke leverplaats een breed assortiment kunnen aanbieden voor hun specifieke werking en 
diverse doelgroepen. 
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De decentrale bestellers gaan een productengamma bij de drie drankenhandelaars periodiek kunnen 
kiezen op basis van hun actuele werking en/of aangeboden eenheidsprijzen. Dit laatste om te 
vermijden dat er bijvoorbeeld na enkele weken een ander bier op tap wordt aangevraagd wat de 
service van de leveranciers en oa het onderhoud van de tapinstallaties in het gedrang zou brengen. 

De parameters binnen deze overeenkomst zijn gebaseerd op de diversiteit naar werking en 
doelgroepen binnen onze organisatie. 
De toepassing van de parameters door de inschrijvers wordt beoordeeld binnen de gunningscriteria. 
Deze parameters zijn: lokaal vakmanschap – suikervrij/arm – fairtrade – alcoholvrij/arm.

Voorbeelden: 
- een dienstencentrum kan inzetten op alcoholvrije bieren en suikervrije dranken,
- een ontmoetingscentrum kan inzetten op lokale pilsen en speciale bieren en suikervrije dranken en 
fairtrade vruchtensappen,
- en kinderdagverblijf neemt vooral natuurwater op voor de bereiding van babyvoeding,
- op recepties (met derden) binnen onze organisatie wordt de kaart van fairtrade en lokaal 
vakmanschap getrokken.

Elke inschrijver dient een ingevulde inventarislijst met hoofdzakelijk literprijzen in (gebaseerd op de 
meest afgenomen producten van 2016-2019) en daarnaast een uitgebreidere catalogus met alle 
beschikbare producten. 
De inschrijver vult zelf het merk in van het aangeboden product, samen met de bijhorende inhoud per 
fles en inhoud per krat. 
 De prijsvergelijking op basis van literprijzen is enkel van toepassing op de inventarislijst, de andere 
gunningscriteria (gebaseerd op onze parameters) zijn van toepassing op de catalogus.

De producten waarmee de inschrijver zijn inventarislijst opstelt moeten onderdeel uitmaken van de 
ingediende catalogus (met netto kratprijzen).

Voor de gunningsprocedures van de deelopdrachten (= elke unieke bestelling) op basis van de 
gesloten overeenkomst zal er gekozen worden via directe gunning aan één van de drie begunstigden, 
dit alles comform art. 43 van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten. 

Deze directe gunning gebeurt op basis van de door de opdrachtnemers verplicht in te dienen 
elektronische catalogus welke gedurende het volledige eerste jaar van de overeenkomst ongewijzigd 
geldig blijft.

SELECTIECRITERIA:
De recentere contracten van team aankoop leggen meer en meer de nadruk op selectiecriteria dan 
gunningscriteria.
Binnen deze overeenkomst zijn meerdere selectiecriteria opgenomen om met de meest geschikte 
firma een contract aan te gaan voor de volgende 4 jaar.
Volgende verplichte bewijsstukken worden gevraagd (indien deze niet bijgevoegd worden wordt de 
inschrijver geweerd):
1. Een lijst van de drie referenties van leveringen van gelijkaardige producten zoals voorzien in het 
huidig bestek (waters, frisdranken en bieren) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, 
met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor 
zij bestemd waren;
2. Catalogus in pdf-formaat met de producten uit de ingevulde inventaris + alle aanvullende 
producten waaruit de bestellers kunnen kiezen;
3. Overzicht leveringsafspraken met onderscheid tussen wekelijkse leveringen (vast levermoment voor 
elke leveringsplaats, leveringen binnen de 2 dagen tijdens de week en spoedleveringen 's avonds en 
of in weekend.
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Het niet toevoegen van 1 of meerdere van deze selectiecriteria leidt tot het weren van de offerte. 

GUNNINGSCRITERIA:

Nr. Beschrijving Gewicht
PRIJS 100

1

Prijs
Gunningscriterium prijs is op basis van de ingediende inventarislijst = bijlage B.
Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht 
van het criterium prijs

100

CATALOGUS 50

2

Assortiment frisdranken en fruitsappen
Kortrijk zet voor deze raamovereenkomst in op een aantal parameters. 
Voor frisdranken en fruitsappen wil Kortrijk graag een groot assortiment 
suikervrije frisdranken en fairtraden en/of biologische vruchtensappen 
aanbieden. 
Met soort wordt niet bedoeld het type verpakking maar type drank. 

Hiervoor kan de inschrijver 10 punten scoren op deze parameters:
- minstens 10 soorten van suikervrije frisdranken = 5 punten
- minsten 5 soorten van fairtrade fruitsappen = 3 punten
- minstens 2 soorten van biologische fruitsappen = 1 punt
- minstens 1 soort van biologische frisdranken = 1  punt

10

3

Assortiment bieren
Kortrijk zet voor deze raamovereenkomst in op een aantal parameters. 
Voor de bieren wordt vooral de nadruk gelegd op lokaal vakmanschap (van 
grote en kleine brouwerijen) en alcoholvrije bieren. 

Met 'lokaal' wordt bedoeld regio Leiedal.
Met 'soorten' worden geen verschillende verpakkingen bedoeld maar 
verschillende types of merken.

Hiervoor kan de inschrijver 25 punten scoren op deze parameters:
- minstens 5 soorten alcoholvrije bieren = 5 punten;
- minstens 4  soorten witte bieren waarvan 2 lokaal = 2 punten;
- minstens 8 soorten blonde bieren waarvan 4 lokaal = 4 punten;
- minsten 4 soorten amber bieren waarvan 2 lokaal = 2 punten;
- minstens 4 soorten rood-bruine bieren waarvan 2 lokaal = 2 punten;
- minstens 4 soorten bruine bieren waarvan 2 lokaal = 2 punten;
- minstens 4 soorten fruitbieren waarvan 2 lokaal = 2 punten;
- minstens 5 soorten Abdijbieren = 2 punten;
- minsten 3 soorten biologische bieren = 2 punten;
- minstens 3 soorten bieren met fairtrade label = 2 punten

25

4 Promo- en eventmateriaal 10

4.1

Catalogus gratis klein horeca materiaal

De catalogus omvat minimum volgende gratis verkrijgbare artikelen: 
- bierkaartjes; 
- flesopeners; 
- plateaus; 
- merkgebonden glazen (diverse gevraagde alcoholische- en niet-alcoholische 

5
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dranken) 

De catalogus van dit materiaal maakt onderdeel uit van één van de 
selectiecriteria. 
De inschrijver vermeldt duidelijk hoe deze gratis kleine artikelen aangevraagd 
kunnen worden. 
De inschrijver vermeldt eveneens duidelijk hoeveel dagen op voorhand deze 
artikelen aangevraagd moeten worden. 

5 punten = voldoende gestaafd document & aanbod in catalogus
2,5 punten = minder goed gestaafd document & aanbod in catalogus
0 punten = geen omschrijving 

4.2

Catalogus groot gratis horecamateriaal

De catalogus omvat minimum volgende gratis grote verkrijgbare 
uitbatingsmaterialen voor evenementen op de verschillende leverlocaties binnen 
de organisatie Kortrijk:
- (mobiele) tapinstallaties voor bier; 
- (mobiele) frisdrankentaps;
-  (mobiele) (bak)frigo's; 
- (mobiele) koelcellen; 
- (mobiele) afwasbakken; 
- (mobiele) bars; - parasols; 
- ... 
De inschrijver vermeldt eveneens duidelijk hoeveel dagen op voorhand deze 
artikelen aangevraagd moeten worden. Het niet bijvoegen van deze catalogus 
leidt tot het weren van de offerte. 
Al het materiaal moet voldoen aan de Europese keurmerken op vlak van 
veiligheid, correcte keuringsverslagen zijn beschikbaar en moeten in goede staat 
verkeren. 
De catalogus van dit materiaal maakt onderdeel uit van één van de 
selectiecriteria.

5 punten = voldoende gestaafd document & aanbod in catalogus
2,5 punten = minder goed gestaafd document & aanbod in catalogus
0 punten = geen omschrijving 

5

5

Duurzaamheid - herbruikbare bekers

Sinds 1 januari 2020 is het verboden om wegwerpbekers in te zetten op 
evenementen. 
Kortrijk trekt volop de kaart van de herbruikbare bekers en heeft hiervoor in 
2019 een eigen raamovereenkomst op de markt gebracht. Sinds het opstellen 
van dit contract is de markt enorm geëvolueerd en zijn meer en meer 
drankenproducenten zelf gaan inzetten op deze herbruikbare bekers. 
Omdat Kortrijk deze markt wil blijven onderzoeken vragen wij de inschrijvers 
per ingestoken artikel van de meetstaat aan te geven hoeveel herbruikbare 
bekers er beschikbaar zijn voor onze organisatie.
De inschrijver omschrijft in een document of er voor de dranken in catalogus 
herbruikbare bekers beschikbaar zijn en of ze beschikken over een systeem (al 
dan niet in onderaanneming) om deze bekers ook op te halen, te wassen en te 
reinigen na gebruik op een evenement in Kortrijk. 
Daarnaast wordt omschreven hoe deze beschikbare bekers aangevraagd kunnen 
worden en wat de levertermijn hiervan is + de kostprijs ervan per type 

5
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herbruikbare beker. 

Indienen van een voldoende gestaafd document = 5 punten;
Niet indienen van een document of een onvoldoende omschreven document = 0 
punten

Totaal gewicht gunningscriteria 150

PRIJSBEPALINGEN:
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst.

EXTRA BEPALINGEN IN HET BESTEK:

Er is aandacht voor volgende bijzondere bepalingen in het bestek:

Exclusiviteit
Deze overeenkomst garandeert geen exclusiviteit.

Afnameplicht
Voor onderhavige opdracht geldt geen afnameplicht. De opdrachtnemer heeft hierbij geen recht op 
enige schadevergoeding.

Hoeveelheden
De geraamde hoeveelheden zijn louter indicatief en gebaseerd op de gekende afnames van dranken 
binnen de organisatie in het jaar 2019, vermenigvuldigd met vier.

Minimumafnames
Het is de inschrijver niet toegestaan minimumafnames op te leggen bij bestellingen. Vanuit de diverse 
leverplaatsen worden de bestellingen zo gestructureerd mogelijk verzamelt om kleine 
bestelhoeveelheden te beperken.

Verbod op wegwerp drankverpakkingen:
Sinds 1 januari 2020 is het voor lokale besturen verboden om wegwerp bekers, flesjes of blikken te 
gebruiken in de eigen werking en door ons georganiseerde evenementen.
In de detailmeetstaat zijn producten met deze verpakkingen niet meer terug te vinden (pet-flessen, 
brikken en/of blikken). 
In uitzonderlijke gevallen kunnen ze wel nog besteld worden uit catalogus.

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.
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. 
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
TOTALE RAMING

Van de totale raming voor vier jaar (2021-2024) van 2.528.440,00 euro inclusief btw, waarvan 
696.440,00 euro inclusief btw voor ocmw.

ALGEMENE REKENINGNUMMERS:

AR 6001000 Aankopen van dranken

AR 6000110 Aankopen van dranken voor bars

AR 6143001 Receptiekosten

BELEIDSITEMS + GERAAMD BUDGET PER JAAR:

Totaal per jaar voor ocmw: 174.110,00 euro inclusief btw:
- waarvan 95.985.50 euro inclusief 6% btw;
- waarvan 78.124,50 euro inclusief 21% btw

1. 05003 - Klooster (Buda 37): 500,00 euro inclusief btw waarvan 275,00 euro inclusief 6% btw en 
225 euro inclusief 21% btw;

2.  90000 - Sociaal huis (Buda 35): 300 euro inclusief 6% btw;

3. 11000 - Administratief gebouw (Buda 27 & Buda bis): 0,00 euro (op 30/06 werden watertappunten 
geinstalleerd);

4. 95304 - WZC Biezenheem: 27.000,00 euro inclusief btw waarvan 14.850,00 euro inclusief 6% btw 
en 12.150,00 euro inclusief 21% btw;

5. 11909 - De Nieuwe Lente (grootkeuken): 610,00 euro inclusief btw waarvan 335.50 euro inclusief 
6% btw en 274,50 euro inclusief 21% btw

6. 95305 - WZC De Weister: 12.500,00 euro inclusief btw waarvan 6.875,00 euro inclusief 6% btw en 
5.625,00 euro inclusief 21% btw;

7. 95301 - WZC Sint-Jozef: 51.000,00 euro inclusief btw waarvan 28.050,00 euro inclusief 6% btw en 
22.950,00 euro inclusief 21% btw;

8. 95302 - WZC Ter Melle: 26.000,00 euro inclusief btw waarvan 14.300,00 euro inclusief 6% btw en 
11.700,00 euro inclusief 21% btw;

9. 95306 - WZC De Zon: 15.000,00 euro inclusief btw waarvan 8.250,00 euro inclusief 6% btw en 
6.750,00 euro inclusief 21% btw;

10. 95101 - Dienstencentrum De Zonnewijzer: 16.000,00 eur inclusief btw waarvan 8.800,00 euro 
inclusief 6% btw en 7.200,00 euro inclusief 21% btw;

11. 95104 - Dienstencentrum De Zevenkamer: 8.000,00 euro inclusief btw waarvan 4.400,00 euro 
inclusief 6% btw en 1.600,00 euro inclusief 21% btw;
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12. 95107 - Dienstencentrum Zuidelijke rand (Aalbeke & Bellegem): 6.000 euro inclusief btw waarvan 
3.300,00 euro inclusief 6% btw en 2.700,00 euro inclusief 21% btw;

13. 95106 - Wijkcentrum Overleie: 4.500,00 euro inclusief btw waarvan 2.475,00 euro inclusief 6% 
btw en 2.025 euro inclusief 21% btw;

14. 95102 - Wijkcentrum De Buildings: 500,00 euro inclusief btw waarvan 275,00 euro inclusief 6% 
btw en 225,00 euro inclusief 21% btw;

15. 94503 - Kinderopvang Blokkenhuis: 1.000,00 euro inclusief btw waarvan 550,00 euro inclusief 6% 
btw en 450,00 euro inclusief 21% btw;

16. 94502 - Kinderopvang De Puzzel: 1.000,00 euro inclusief btw waarvan 550,00 euro inclusief 6% 
btw en 450,00 euro inclusief 21% btw;

17. 05001 - Begijnhof Sint-Annazaal: 200,00 euro inclusief 6% btw;

18. 90404 - Volksrestaurant Vork: 4.000,00 euro inclusief btw waarvan 2.200,00 euro inclusief 6% 
btw en 1.800,00 euro inclusief 21% btw; 

Advies
Visum
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Het bestek met nr. 2020/2289 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst met meerdere 
leveranciers voor de afname van waters, frisdranken, bieren en horecamateriaal voor de periode 
2021-2024.”, opgesteld door directie financiën - aankoop en bedrijfsmobiliteit goed te keuren.
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.

Deze nota vervangt de nota 2020_VB_00172 op datum van 13 juli 2020.

Punt 2
Bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

Punt 3
De opdracht Europees bekend te maken. 

Bijlagen
- inventaris raming.pdf
- bestek 2020 2289.pdf

Raadscommissie 4
Philippe De Coene

Bestuurszaken
4 2020_OR_00048 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van 
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welzijnsvereniging W13. - Kennisname
4 - 2020_OR_00048 - OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van welzijnsvereniging W13. - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissingen van Welzijnsvereniging W13.

Beschrijving
Aanleiding en context
Welzijnsvereniging W13 bezorgde de verslagen van de raden van bestuur van 24 april, 29 mei, 11 
juni, 26 juni en 4 september 2020 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
Joris Beaumon
Gunstig advies

Frank De Laere
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de notulen van de raden van bestuur van 24 april, 29 mei, 11 juni, 26 juni en 4 
september 2020 van welzijnsvereniging W13. 

Bijlagen
- 200424_verslag RVB.pdf
- 200529_verslag RVB.pdf
- 200611_verslag RVB.pdf
- 200626_verslag RVB.pdf
- 200904_verslag RVB.pdf

5 2020_OR_00051 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van 
vereniging voor sociale dienstverlening 
Mentor vzw.  - Kennisname

5 - 2020_OR_00051 - OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.  - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
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De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissingen van vereniging voor sociale 
dienstverlening Mentor vzw. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw bezorgde het verslag van de raden van bestuur 
van 25 februari 2020 en 7 mei 2020 en van de algemene vergadering van 17 juni 2020.

Argumentatie
Conform artikel 76 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn neemt 
de raad kennis van de besluiten van de vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw. 

Juridische grond
Artikel 511 Decreet Lokaal Bestuur 

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

Advies
Frank De Laere
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
akte te nemen van de verslagen van de raden van bestuur van 25 februari 2020 en 7 mei 2020 en van 
de algemene vergadering van 17 juni 2020, van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.

Bijlagen
- Mentor AV 2020 06 17.pdf
- Mentor RvB 2020 02 25.pdf
- Mentor RvB 2020 05 07.pdf

6 2020_OR_00052 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van 
welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis.  - 
Kennisname

6 - 2020_OR_00052 - OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis.  - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissingen van Vereniging Ons Tehuis.

Beschrijving
Aanleiding en context
Welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis bezorgde het verslag van de raad van bestuur van 5 juni 
2020 en van de raad van bestuur van 12 oktober 2020  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.
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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
Joris Beaumon
Gunstig advies

Frank De Laere
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 5 juni 2020 en van de raad van bestuur 
van 12 oktober 2020 van Vereniging Ons Tehuis. 

Bijlagen
- Notulen RVB VOT 05062020.pdf
- Notulen RVB VOT 02102020.pdf

Programma armoedebestrijding en sociale vooruitgang
7 2020_OR_00053 Besteding Vlaamse COVID 19 subsidie ter 

ondersteuning van het consumptiebudget 
voor kwetsbare doelgroepen - VORK pas en 
extra maaltijden aan huis omwille van Corona 
- Goedkeuren

7 - 2020_OR_00053 - Besteding Vlaamse COVID 19 subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - VORK pas en extra maaltijden aan huis omwille van Corona - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Maarten Francois

Beknopte samenvatting
De Vlaamse Regering maakt 15 miljoen euro vrij ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 
kwetsbare groepen. Voor Kortrijk betekent dit een bedrag van 193.618,25 €. 

Doelstelling van deze subsidie is tweeërlei:

 de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig 
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden. 

 de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige 
lokale impuls versterken.

Het lokaal bestuur kan hiervoor werken met een bestaand en/of een nieuw waardebonnensysteem. 
Ook het beoogde doelpubliek wordt door het lokaal bestuur bepaald. We stellen voor om hiervoor te 
werken volgens de reeds bestaande toepassing van de lokale sociale voordelen. Hiervoor kennen we 
een sociaal voordeel niet exclusief toe op basis van statuut (leefloon, verhoogde tegemoetkoming,...), 
maar kan ook een sociaal voordeel worden toegekend op basis van het reëel beschikbaar inkomen. Dit 
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gebeurt aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek. Met de Vlaamse subsidie willen we 2 
activiteiten realiseren. 

 VORK pas: het volksrestaurant VORK hanteert van bij opstart verschillende tarieven voor 
mensen met beperkt budget. Op heden zijn deze kortingstarieven enkel van toepassing in 
VORK zelf. De VORK pas biedt de mogelijkheid om dezelfde kortingstarieven toe te passen in 
andere lokale restaurants en bistro's.  

o VORK pas = kortingspas. Op basis van het beschikbaar inkomen krijgt men een 
korting of een extra korting. We hanteren hiervoor de bestaande toepassing van de 
sociale voordelen. 

o Voor de VORK pas hanteren we eenzelfde kortingssysteem als in het VORK 
volksrestaurant. De korting geldt enkel voor een dagschotel die qua prijs en aanbod 
vergelijkbaar is met het aanbod van VORK. 

 Standaard tarief = 14 euro (geen korting)
 Sociaal tarief = 7 euro
 extra sociaal tarief = 2 euro

 

 Maaltijden aan huis: sedert begin maart stellen we een sterke toename vast van de vraag 
naar maaltijden aan huis. Rechtstreekse oorzaak hiervan is onder meer de voorbije lock down 
periode, sluiting van horeca en het niet kunnen organiseren van maaltijden in onze eigen 
centra. Dit laatste is tot op vandaag nog steeds slechts in beperkte mate mogelijk, omwille 
van de huidige corona en social distance maatregelen. De grote toename van het aantal 
maaltijden aan huis blijft dan ook aanhouden, ondanks bijvoorbeeld de heropening van de 
horeca.

Daarnaast werden de maaltijden aan huis ook opgenomen in de vernieuwde toepassing van sociale 
voordelen. Het kortingstarief wordt niet langer berekend op basis van statuut (bvb. leefloon), maar op 
basis van reëel beschikbaar inkomen. Dit zorgt voor een verbreding van potentieel rechthebbenden op 
sociale voordelen. We zien hierdoor, naast een stijging van het aantal maaltijden, ook een grotere 
diversiteit bij de klanten. Waar we vroeger met de maaltijden voornamelijk een eerder ouder publiek 
bereikten, zien we nu, zeker sinds het begin van de corona crisis, steeds meer gezinnen met kinderen, 
alleenstaanden en jonger publiek beroep doen op de maaltijden aan huis.  

 Voor de maaltijden aan huis hanteren we de bestaande toepassing van de sociale voordelen. 
We voorzien voor klanten die op basis van het bestaande systeem van sociale voordelen recht 
hebben op een korting, ook voor de maaltijden aan huis een korting:  

o standaard tarief = 8,5 euro (geen korting)
o sociaal tarief = 5,5 euro
o extra sociaal tarief = 1 euro

 

We stellen voor om deze COVID 19 subsidie aan te wenden voor de VORK pas (kortingsbon voor 
lokale horeca) en de extra maaltijden aan huis, die rechtstreeks kunnen gerelateerd worden aan 
Corona. Dit vraagt geen wijziging of nieuw reglement, gezien we dit kunnen implementeren in de 
nieuwe toepassing van de sociale voordelen, goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 1 juli 2019. 

Met deze subsidie willen we specifiek inzetten op mensen die omwille van corona tijdelijk over een 
lager inkomen beschikken. Toekenning van de sociale voordelen, inclusief dus ook de VORK pas en de 
korting voor maaltijden aan huis, gebeurt steeds op basis van een sociaal en financieel onderzoek. Op 
die manier kunnen de voordelen breder toekennen dan enkel voor reeds gekende (bvb. OCMW-) 
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klanten, kunnen we onderzoeken in welke mate het inkomensverlies of extra kosten corona 
gerelateerd zijn, en of we naast een consumptiebudget ook bijkomende (structurele) ondersteuning 
op andere levensdomeinen kunnen voorzien. 

Het consumptiebudget kan door de klant worden gebruikt tot en met 30 november 2021. 

De aanvraag van deze subsidie en het voorstel tot besteding werd reeds goedgekeurd door het Vast 
Bureau op 28.09.2020. Het dossier werd ondertussen ingediend bij de Vlaamse Overheid. Na een 
eerste positieve inhoudelijke beoordeling wordt aanvullend nog een goedkeuring gevraagd van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  

Beschrijving
Aanleiding en context
De subsidie moet worden aangevraagd bij het Agentschap Binnenlands Bestuur ten laatste tegen 30 
september 2020. De waardebonnen kunnen worden ingewisseld tussen 1 juni 2020 en 30 november 
2021. 

Het lokaal bestuur kan zelf kiezen om met bestaande systemen te werken, of een nieuw systeem op 
te zetten. Voor Kortrijk zouden we opteren om 2 systemen te combineren: 

 VORK pas: korting bon voor kwetsbare groepen, te besteden bij lokale restaurants en bistro's.
 (korting)vouchers voor maaltijden aan huis. 

Ook de afbakening van het beoogde doelpubliek kan door het lokaal bestuur gebeuren. We zouden 
hiervoor werken volgens de reeds bestaande principes van sociale voordelen: 

 De Stad Kortrijk heeft het afgelopen jaar een bredere toepassing uitgewerkt voor de 
toekenning van eigen sociale voordelen en aanvullende steun (Kortrijks Menswaardig 
Inkomen). Sociale voordelen worden niet langer exclusief toegekend op basis van een statuut 
(vb. leefloon of VT), maar aanvullend kan een sociaal voordeel worden toegekend op basis 
van het reëel beschikbaar inkomen. Deze verbreding kadert binnen de ambitie van de stad 
Kortrijk om sterker in te zetten op de steeds groter worden groep lagere middenklasse. 
Mensen die niet langer voldoen aan het klassieke beeld van mensen in armoede, maar die 
het, ondanks bijvoorbeeld een inkomen uit werk, (tijdelijk) moeilijk hebben om rond te 
komen. Toekenning gebeurt op basis van een eenvoudig sociaal en financieel onderzoek. Het 
is ook binnen deze groep lagere middenklasse dat er omwille van corona, bijvoorbeeld 
omwille van een tijdelijk lager inkomen, meer betalingsmoeilijkheden opduiken. 

 Koppeling van dit initiatief aan de huidige toepassing van sociale voordelen biedt ons de 
mogelijkheid om de consumptiebonnen toe te kennen via onze brede sociale dienstverlening. 
Via het sociaal huis voor gekende rechthebbenden, maar ook heel breed via onze 
outreachende teams (buurtwerk, woonzorgverleners, brugfiguren,... ) voor potentieel 
rechthebbenden. 

De vernieuwde toepassing van sociale voordelen werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
goedgekeurd op 1 juli 2019. Dit betekent dat er geen nieuw reglement moet worden uitgewerkt, maar 
dat we het bestaande systeem kunnen toepassen. Doelgroep afbakening (op basis van inkomen) en 
kortingscategorieën (standaard, korting en extra korting) kunnen worden overgenomen uit het 
bestaande systeem van de sociale voordelen. 

Argumentatie
Dit initiatief kadert binnen onze ambitie uit het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen, waar we 
inzetten op een gerichte en efficiënte bestrijding van armoede en op sociale vooruitgang voor de 
steeds kwetsbaardere lagere middenklasse.
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Het is ook binnen deze specifieke doelgroep dat we een toename zien van betalingsmoeilijkheden, 
omwille van een tijdelijk lager inkomen of hogere kosten door corona. Huishoudens die maar net het 
einde van de maand haalden maar die nu, omwille van bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid, een lager 
inkomen hebben en de rekeningen niet meer kunnen betalen. 

Anderzijds stellen we ook vast dat een aantal vaste kosten stijgen, doordat mensen lang thuis hebben 
moeten blijven, al dan niet met de kinderen thuis. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat het effectief beschikbaar budget van kwetsbare groepen nog kleiner is 
geworden. De Vlaamse overheid voorziet nu in de mogelijkheid om voor deze huishoudens een 
comensatiebudget te voorzien, waarmee tegelijkertijd ook aan de lokale handelaars een extra impuls 
gegeven kan worden. 

Voor meer informatie verwijzen we naar deze 
website: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokale-besturen-krijgen-30-miljoen-
euro-voor-armoedebeleid-update-10-juli

Regelgeving bevoegdheid
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur. Het VB is bevoegd op 
basis van artikel 84 decreet lokaal bestuur. 

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
de Vlaamse COVID 19 subsidie te besteden aan ondersteuning van het consumptiebudget van 
kwetsbare doelgroepen, met name via de VORK pas en extra maaltijden aan huis in kader van 
corona. 

Bijlagen

Werk en activering
8 2020_OR_00046 VORK - Studentenmaaltijden 

8 - 2020_OR_00046 - VORK - Studentenmaaltijden 

Inhoudelijk verantwoordelijke
Piet Lareu

Beknopte samenvatting
Na de  positieve evaluatie van een kleinschalig proefproject ism Howest, willen we vanaf dit 
academiejaar op donderdag- en vrijdagavonden aparte studentenmaaltijden aan € 5 (enkel soep en 
hoofdgerecht) aanbieden aan alle Hogeschool- en Universiteitsstudenten in Kortrijk op eenvoudig 
vertoon van hun studentenkaart.  

Beschrijving
Aanleiding en context
Kort na de opening van VORK (april 2018) stelde Ellie Samyn, coördinator Hoger Onderwijs stad 
Kortrijk, namens Kortrijk Studentenstad, meteen de vraag om goedkopere tarieven te voorzien voor 
studenten in VORK.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokale-besturen-krijgen-30-miljoen-euro-voor-armoedebeleid-update-10-juli
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokale-besturen-krijgen-30-miljoen-euro-voor-armoedebeleid-update-10-juli
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Omdat we met de horecasector afgesproken hadden om een marktconform tarief te hanteren met een 
transparant systeem om kortingen toe te kennen (nl. UITPAS), kwamen we tot volgende prijssetting 
voor een dagschotel (= soep, hoofdgerecht en koffie):

 € 14 als standaardtarief voor iedereen
 € 7 voor mensen met verhoogde tegemoetkoming
 € 2 voor OCMW-cliënten, mensen in collectieve schuldbemiddeling en mensen in armoede na 

sociaal onderzoek

Omdat we nog maar pas gestart waren, wilden we in VORK niet meteen uitzonderingen toestaan op 
deze prijssetting. Er werd wel afgesproken om de UITPAS als kortingssysteem in VORK  te promoten 
onder de studenten, zodat de studenten met leefloon, zo aan € 2 zouden kunnen komen eten.

In september 2019 kwam dezelfde vraag terug en omdat studenten beperkt zijn in budget, vroeg men 
iets uit te werken van max 5 € per schotel. Verschillende aparte, beperktere studentenmenu’s (enkel 
soep en hoofdgerecht) werden uitgewerkt door de restaurantverantwoordelijke en uitgetest met de 
(internationale) studenten van HOWEST, waarmee we reeds langer samenwerkten ikv maandelijkse 
kookworkshops. Dit op eenvoudig vertoon van hun studentenkaart en enkel op donder- en 
vrijdagavonden.

Evaluatie was positief en zelfs win-win; voor studenten én VORK:

 Studenten waren zeer tevreden: gemiddeld 20 tot 25 studenten op donderdagavond
 Gezonde, evenwichtige en betaalbare studentenmaaltijden 
 Goeie verhouding prijs/kwaliteit
 Door beperktere menu en goeie, slimme samenwerking met Food Act 13 kon de foodcost 

gedrukt worden en lag deze lager dan de gewone foodcost van VORK (€ 3.44)
 Extra klanten op donderdagavond, die soms een mindere avond was voor VORK

Op basis van deze evaluatie stelde Ellie Samyn en Kortrijk Studentenstad voor om dit breder uit te 
rollen naar alle Hogeschool- en Universiteitsstudenten in Kortrijk. Om dit bekend te maken werd dit 
opgenomen in de nieuwe Studentengids, zodat we hiermee kunnen starten in het nieuwe 
academiejaar 2020-2021.

Kort samengevat:

 Aparte studentenmenu met enkel soep en hoofdgerecht
 € 5 (drank apart te betalen; water blijft gratis)
 Voor alle Hogeschool- en Universiteitsstudenten van Kortrijk
 Op eenvoudig vertoon van hun studentenkaart
 Enkel op donder- en vrijdagavonden

Voor Hogeschool- en Universiteitsstudenten in armoede, die niet in Kortrijk wonen (waarvoor € 5 nog 
te veel is) zullen we actief samenwerken met de betrokken STUVO’s (= Studentenvoorzieningen) om 
te bekijken dat deze studenten ook aan een goedkoper tarief (vb. het extra sociaal tarief van € 2) 
zouden kunnen eten. Het toekennen van het extra sociaal tarief gebeurt steeds individueel via een 
eenvoudig financieel en sociaal onderzoek (cfr. het systeem van sociale voordelen in Kortrijk). 

Argumentatie
Op basis van deze positieve evaluatie en win-win-situatie voor de studenten en VORK willen we dit 
niet langer beperken tot de HOWEST-studenten, maar nu uitrollen naar alle Hogeschool- en 
Universiteitsstudenten in Kortrijk, vanaf academiejaar 2020-2021. Bekendmaking van deze 
studentenmaaltijden gebeurt via de jaarlijkse Studentengids. Evaluatie is terug voorzien op het einde 
van het academiejaar.
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In geval van goedkeuring wordt deze nieuwe prijs opgenomen in het tariefreglement van het OCMW. 

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

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Door een actieve en slimme samenwerking met Food Act 13 worden vooral studentenmenu's bereid 
(vb. spaghetti, vol-au-vent, ...), die van foodcost nog lager liggen dan de gewone foodcost; nl. € 3.44, 
waardoor we zeker uit de kosten geraken. 

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
het aanbieden in VORK van aparte studentenmaaltijden à € 5 voor alle Hogeschool- en 
Universiteitsstudenten in Kortrijk vanaf academiejaar 2020-2021 goed te keuren. 

Deze nieuwe prijs wordt opgenomen in het tariefreglement van het OCMW.

Voor Hogeschool- en Universiteitsstudenten in armoede, die niet in Kortrijk wonen (waarvoor € 5 nog 
te veel is) zullen we actief samenwerken met de betrokken STUVO’s (= Studentenvoorzieningen) om 
te bekijken dat deze studenten ook aan een goedkoper tarief zouden kunnen eten. 


