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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Besluitenlijst Zitting van 9 november 2020

MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Ruth Vandenberghe
1 2020_OR_00047 Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Services  - Buitengewone 

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

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.

Kelly Detavernier
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

Raadscommissie 4
Philippe De Coene
4 2020_OR_00048 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van welzijnsvereniging W13. - 

Kennisname

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

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

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

8 2020_OR_00046 VORK - Studentenmaaltijden 

Beperkte interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: nachtopvang winter 2020

IR 2 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: opvolging armoedeplan

Mondelinge vragen
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Impact van de coronacrisis op het sociaal 

beleid.
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MEDEDELINGEN

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

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. 

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

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
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.

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.
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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.

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
Dieter D'Alwein 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.

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

Beknopte samenvatting
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.

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

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
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Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
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 

welzijnsvereniging W13. - Kennisname

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

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
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
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
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5 2020_OR_00051 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van vereniging voor 
sociale dienstverlening Mentor vzw.  - Kennisname

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

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

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
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

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

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
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
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
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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

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 
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 
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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-) 
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.  

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
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
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 
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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.  

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
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:
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. 

Beperkte interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: nachtopvang 

winter 2020
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
David Wemel,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
4 november 2020 21:14
Toelichting:
De afgelopen jaren zette Kortrijk in op een forse uitbreiding van de nachtopvang. Door Corona en de 
strengere maatregelen die daar bij horen, komt ook de nachtopvang onder extra druk te staan. Met 
de komende wintermaanden, willen we hier graag de aandacht op vestigen.

1. Wat zijn de vooruitzichten voor de opvang de komende maanden? Kunnen we in 
coronatijden dezelfde capaciteit als de afgelopen jaren aanhouden?

2. Welke extra maatregelen worden genomen nav de coronacrisis?
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3. Voorziet de stad een toename van de vraag voor nachtopvang?

4. Hoe gaat de stad de komende maanden om met uithuiszettingen?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van schepen 
Philippe De Coene zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

IR 2 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: opvolging 
armoedeplan
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
David Wemel,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
4 november 2020 21:18
Toelichting:
Recent kregen alle raadsleden het armoedeplan van de stad in de bus. Een plan vol ambities om de 
de armoeden in de stad aan te pakken.

1. Wij missen in dit plan concrete doelen. Waarop mogen we het beleid binnen 4 jaar 
beoordelen als het gaat over armoede?

2. Hoe zal de stad het plan monitoren?

3. Hoe zal de stad rapporteren over het plan?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van schepen 
Philippe De Coene zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

Mondelinge vragen
IR 3 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Impact van de coronacrisis op 

het sociaal beleid.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
David Wemel,                      Groen                   

Gericht aan:
Helga Kints
Tijdstip van indienen:
17 november 2020 15:01
Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van 
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schepen Philippe De Coene zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.


