
VERSLAG

Openbare zitting van 20 april 2017

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene.

Raadsleden: Nic Cattebeke, Lien Claassen, Johan Coulembier, Els Deleu, Katrien Deleu, Michel
De Wandel, Yann Mertens, Hilde Overbergh, Stephanie Van Hauwaert en Lieve Vansevenant.

Waarnemend secretaris: An Spriet.

Verontschuldigd: Raadsleden: Frederik Benoit en Dominique Vanbossele.

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

De raad keurt het verslag van de zitting van 16 maart 2017 goed.
[20 april 2017]

Punt 2 Afvaardiging OCMW Kortrijk in directiecomité VVSG.

Feitelijke
aanleiding

In het directiecomité VVSG afdeling OCMW’s is een mandaat vrijgekomen door het ontslag van
een lid, Gui Abrahams (Sp-a). Als opvolger wordt Philippe De Coene naar voor geschoven.
Daarvoor is een mandatering vanuit het OCMW vereist.

Beoordeling Het directiecomité afdeling OCMW’s wordt voorgezeten door Rudy Coddens, voorzitter OCMW
Gent.

Gui Abrahams, voorzitter van het OCMW Gingelom, diende zijn ontslag in als lid van het
directiecomité.

De voordracht van Philippe De Coene voor de vacante plaats, dient te worden gericht aan de
algemene vergadering van de afdeling OCMW’s, die plaatsvindt op 14 juni 2017.

In afwachting kan Philippe De Coene de vergaderingen van het directiecomité bijwonen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad voor Maatschappelijk Welzijn draagt de voorzitter, Philippe De Coene, voor als lid van het
directiecomité VVSG, afdeling OCMW’s.
[20 april 2017]

Punt 3 OCMW-jaarrekening 2016: vaststelling.

Feitelijke
aanleiding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de principes van de beleids- en beheerscyclus,
BBC genoemd. Deze boekhouding werkt vooral op basis van kasstromen maar er worden ook
afschrijvingen geboekt. In tegenstelling tot de vroegere OCMW-boekhouding (de NOB) worden
alle leningslasten toegewezen aan het beleidsdomein “algemene financiering” en is er geen
interne facturatie waardoor de resultaten per beleidsitem weinig waarde hebben. Om deze reden
voorzien we in de jaarrekening 2016 naast de officiële documenten ook opgave van de
kasstroomsaldi per beleidsitem na toewijzing van de leningslasten en na interne facturatie.
In de BBC is de Gemeentelijke bijdrage voorwerp van voorafgaande onderhandeling tussen Stad
en OCMW. Er is een politieke afspraak tussen Stad en OCMW dat een overschot aan de Stad
teruggestort wordt waarbij dit bij een later tekort opnieuw beschikbaar wordt.

Beoordeling De jaarrekening 2016 bestaat uit 2 delen: opvolging van de beleidsnota en de financiële nota.

1. De beleidsnota (blz 1- 77)



Er wordt opgave gedaan van de beleidsdoelstellingen, van de actieplannen en van de acties (=
laagste niveau).
Het OCMW-Kortrijk heeft gewerkt met 98 acties waarvan 74% ofwel gerealiseerd zijn ofwel
volgens schema verlopen.

2. De financiële nota (jaarrek vanaf blz 78)

De balans vertoont een balanstotaal van 126.675.940 EUR (blz 88-89);
Met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten worden volgende begrippen opgenomen:

 Staat van kosten en opbrengsten, vergelijkbaar met de resultaatrekening in een
onderneming.
Er is een overschot van 1.765.442 (blz 90). In de balansvoorstelling is dit overschot
verrekend in het netto-actief.

 Gedane investeringen: 6.152.327 EUR (blz 80-82; 100).
 Uitkomsten op kasbasis (blz 76):

Exploitatiedienst 1.951.523
Investeringsdienst -2.376.211
Andere -722.034
Budgettaire uitkomst boekjaar -1.146.722

 Autofinancieringsmarge (blz 77):
Bedrag na budgetwijziging +275.375
Bedrag overeenkomstig jaarrekening +467.067

Eén en ander wordt verder uitgewerkt in 3 rekeningen: exploitatie-, investerings- en
liquiditeitenrekening.

a. EXPLOITATIEREKENING (budgettair)

Budget na BW Jaarrekening

A . uitgaven
B. ontvangsten

° Gemeentelijke bijdrage
° andere

59.262.445
61.022.275
12.420.119
48.602.156

59.163.832
61.115.355
12.420.119
48.695.236

Uitkomst (B-A) 1.759.830 1.951.523

Vanuit de bekomen budgettaire uitkomst kan de autofinancieringsmarge berekend worden.
Budgettaire uitkomst 1.951.523

Aflossing van schulden 1.484.456
Autofinancieringsmarge + 467.067

Onderstaande tabel brengt de autofinancieringsmarge in relatie tot de Gemeentelijke bijdrage.

Budget Budgetwijziging Jaarrekening

2016 2016 2016

°Toegekende gemeentelijke bijdrage a 12.420.119 12.420.119 12.420.119 0

° Autofinancieringsmarge b 1.474 275.375 467.067 191.692

° Behoefte aan gemeentelijke bijdrage c = a-b 12.418.645 12.144.744 11.953.052 -191.692

Saldo verrekenbaar met Stad a-c = b 1.474 275.375 467.067 191.692

verschil

met BW

Overeenkomstig het in december 2016 goedgekeurd meerjarenplan wordt vanuit de overschotten
2014-2019 een bedrag van 600.000 EUR verrekend ten gunste van de Stad.

b. INVESTERINGSREKENING

Budget 2016 na
BW

Geboekt in 2016 Saldo

INVESTERINGEN 12.143.157 6.152.327 5.990.830

FINANCIERING

SUBSIDIES 1.677.612 550.280 1.127.332

DESINVESTERINGEN 3.263.916 3.225.836 38.080

SALDO* 7.201.629 2.376.211 4.825.418

*

Te financieren met eigen middelen en/of leningen. Ter ondersteuning van de thesaurie is
er in 2016 een lening van 1.000.000 EUR opgenomen.



c. LIQUIDITEITENREKENING

De liquiditeitenrekening biedt de samenvatting van alle financiële componenten
°exploitatie 1.951.523

°investeringen -2.376.211
°andere - 722.034

°budgettair resultaat boekjaar -1.146.722
°resultaat vorige boekjaren 3.166.287

°bestemde gelden (-) 2.222.848
°resultaat op kasbasis -203.282

Ingevolge minimale leningenopname is het globaal kasresultaat beperkt negatief.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet

Eerdere
beslissingen

 Meerjarenplan

Tussenkomst ter
zitting

Raadsleden Johan Coulembier en Nic Cattebeke verwijzen naar pagina 50. Er zijn enkele doelen
die in het rood blijven; project lean en inspanningen rond ziekteverzuim. Dit is omwille van de
langdurige afwezigheid van een medewerker in de personeelsdienst. De raadsleden vragen dat
deze taken door een collega worden opgenomen. De voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat
dit zal doorgegeven worden aan de personeelsdienst.

Raadslid Johan Coulembier wijst op de verontrustende cijfers betreffende armoede bij min 25-
jarigen. De voorzitter Philippe De Coene beaamt en geeft mee dat ons OCMW daar de nationale
trend volgt.

Raadslid Johan Coulembier vraagt of de cijfers van de maaltijden (zowel geleverd aan huis als
genuttigd in de wijkcentra) per deelgemeente ipv enkel per wijkcentrum kunnen aangeleverd
worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De OCMW-jaarrekening 2016 wordt vastgesteld met een balanstotaal van 126.750.940 EUR.
Na inbreng van de Gemeentelijke bijdrage vertoont de staat van kosten en opbrengsten een
positief resultaat van 1.765.442 EUR.
De autofinancieringsmarge bedraagt 467.067 EUR. Ingevolge de belangrijke investerings-
financiering met eigen middelen sluit de liquiditeitenrekening af met een beperkt negatief saldo
van -203.282EUR.
[20 april 2017]

Punt 4 Jaarrapportering interne controle 2016: aktename.

Feitelijke
aanleiding

Actieplan 10.2 uit het strategisch meerjarenplan: het OCMW verhoogt de efficiëntie van de interne
werking door blijvend in te zetten op digitalisering en administratieve processen.

Actie: Verfijnen van interne controlepunten inzake administratieve processen, o.a. door middel
van interne audit.

Beoordeling Het OCMW-decreet bevat 3 artikelen m.b.t. interne controle (Art. 98-100).

Art. 100 stelt dat de secretaris van het OCMW belast is met de organisatie en de werking van het
interne controlesysteem, en dat de secretaris daarover jaarlijks rapporteert t.a.v. de Raad.

De bijlage bij deze nota komt tegemoet aan de decretale verplichting om jaarlijks verslag uit te
brengen over interne controle. De jaarrapportering is opgemaakt overeenkomstig volgende
inhoudsopgave:
A. Korte situering begrip interne controle + wetgevend kader
B. Voortgangsrapportering 2016 op basis van de zes dimensies van interne controle
C. Verslaggeving uitgevoerde audits en inspecties
D. Planning 2017

De rapporteringsstructuur is afgestemd met de Stad.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW decreet, Art. 100.

Besluitvormings-
proces

 Rapporteringswijze behandeld in Vast Bureau van 20 januari 2015
 Afstemming met Stad inzake structuur rapportering en timing op 23 februari 2016

Bijlagen  Jaarrapportering interne controle 2016

Tussenkomst ter
zitting

De raad vraagt om inhoudelijke feedback bij volgende passage op pagina 2: “Vervolg
strategieoefening Directie Welzijn met focus op doelstellingen en uitdagingen voor de toekomst.
Bedoeling is om ook voor de diensten van Zorg Kortrijk een gelijkaardige, toekomstgerichte
oefening op te starten, en beide deel-oefeningen maximaal af te stemmen. “

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van de jaarrapportering interne controle 2016.
[20 april 2017]

Punt 5 Toekenning van een kasvoorschot aan Werkpunt.

Feitelijke
aanleiding

In Werk.punt worden door meerdere medewerkers kleine uitgaven gedaan: voor de vormingen
worden vaak treintickets aangekocht, voor de activiteiten van het project ‘werklab’ worden vaak
boodschappen verricht.

Beoordeling Na overleg met hoofdmaatschappelijk werker Angelique Declercq is het wenselijk om 300 EUR
kasvoorschot te verstrekken zodat de medewerkers de kleine uitgaven niet met eigen middelen
moeten prefinancieren.

Overeenkomstig de regelgeving kan de secretaris deze provisie toekennen na advies van de
financieel beheerder. Deze provisie moet ter kennisgeving aan de Raad voorgelegd worden en
wordt opgenomen in de afsprakennota tussen secretaris en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010.

Eerdere
beslissingen

 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 8 juli 2010.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 27 augustus 2015.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 19 november 2015.
 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 17 maart 2016.
 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 16 juni 2016.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt er akte van dat aan Angelique Declercq een kasvoorschot van driehonderd euro
zal gegeven worden ter financiering van de kleine uitgaven in de dienst Werk.punt.
[20 april 2017]

Punt 6 Toekenning van kasvoorschot aan het project Mission.

Feitelijke
aanleiding

Voor het project Mission werken de collega’s van het project samen met universiteitsstudenten.
Deze studenten gaan op bezoek bij diverse personen die meewerken aan hun onderzoek. Als
kleine vergoeding voor hun medewerking, ontvangen die mensen elk 10 euro. Deze vergoeding
wordt volledig terugbetaald via de subsidiëring van het project.

Beoordeling Na overleg met projectverantwoordelijke Hanne Denoo is het wenselijk om 250 EUR kasvoorschot
te verstrekken zodat de medewerkers en de studenten die vergoedingen niet met eigen middelen
moeten prefinancieren.

Overeenkomstig de regelgeving kan de secretaris deze provisie toekennen na advies van de



financieel beheerder. Deze provisie moet ter kennisgeving aan de Raad voorgelegd worden en
wordt opgenomen in de afsprakennota tussen secretaris en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010.

Eerdere
beslissingen

 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 8 juli 2010.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 27 augustus 2015.
 Kasvoorschot toegekend bij Raadsbeslissing van 19 november 2015.
 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 17 maart 2016.
 Kasvoorschotten toegekend bij Raadsbeslissing van 16 juni 2016.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt er akte van dat aan Hanne Denoo een kasvoorschot van tweehonderd vijftig euro
zal gegeven worden ter financiering van de uitgaven voor het project ‘Mission’.
[20 april 2017]

Punt 7 Tussenkomsten in ouderbijdragen voor kinderopvang bij de niet inkomensgerelateerde
opvang. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

In april 2014 keurde de Raad het reglement goed om selectief tussen te komen bij de niet
inkomensgerelateerde kinderopvang. Kinderopvang is schaars, de IKG- plaatsen zijn beperkt en
worden bepaald vanuit Brussel via Kind en Gezin. Een 71% van de plaatsen kennen
inkomensgerelateerde opvang en zijn dus betaalbaar.
Verschillende gezinnen wachten echter op plaats in de kinderopvang, bij trajecten activering-
opleiding proberen we gezinnen zo snel mogelijk toe te leiden naar gepast aanbod kinderopvang.
Indien er geen IKT plaats meer beschikbaar is, komen we tussen via dit reglement.
We stellen voor dit reglement nu uit te breiden gezien ontwikkelingen in de sector naar meer
vaste prijzen en mix van vaste en IKT prijzen.
We stellen tevens een max, vaste dagprijs voor om zo prijzen te plafonneren.

Beoordeling In Kortrijk zijn er begin 2017 1236 opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Van het totaal
aantal opvangplaatsen is 76.05 % inkomensgerelateerd, d.w.z. dat ouders een bijdrage betalen in
verhouding tot hun inkomen. Voor de niet-inkomensgerelateerde opvang betalen ouders een
vaste bijdrage die verschilt naargelang de aanbieder en schommelt tot max 28 euro. De Vlaamse
overheid werkt aan een groeipad voor de inkomensgerelateerde kinderopvang, maar voorlopig
zijn dit de cijfers.

We mogen aannemen dat het vooral gezinnen zijn met een laag inkomen die op zoek gaan naar
inkomensgerelateerde kinderopvang en dat gezinnen met hoog inkomen daar weinig belang aan
hechten. Maar door het tekort aan opvangplaatsen is het niet altijd mogelijk voor gezinnen met
een beperkt inkomen om inkomensgerelateerde kinderopvang te vinden, zeker niet wanneer dit in
het kader van een arbeidstraject binnen een relatief korte periode moet gebeuren. Het komt ook
voor dat gezinnen beroep doen op een niet inkomensgerelateerde opvang en door
omstandigheden – door wijzigingen in de gezinssamenstelling of in het gezinsinkomen bvb. - niet
meer in staat zijn om de opvang verder te blijven betalen. In dergelijke situaties zouden we
voorstellen om een tussenkomst van het OCMW te verlenen. Om het systeem eenvoudig en
duidelijk te houden, zouden we werken naar analogie met de inkomensgerelateerde
kinderopvang. De kinderopvang rekent de vaste prijs aan, maar het OCMW komt tussen voor het
verschil tussen de vaste prijs en de prijs berekend op basis van het inkomen via de module van
K&G. Bij voorkeur betaalt het OCMW de tussenkomst rechtstreeks aan de opvangvoorziening.

Alle opvang inkomensgerelateerd maken, zou een zware budgettaire inspanning vergen.

Aantal tussenkomsten in 2014-2015-2016 waren zeer beperkt. In 2016 kenden we slechts 4
tussenkomsten. We verwachten dit jaar echter een toename en willen dit dan ook verder
optimaliseren. De vaste prijs wordt bepaald door de kinderdagverblijven zelf, de prijzen
schommelen tussen de 22 en de 28 euro. Vanuit het OCMW komen we maximaal tussen tot
25euro.

Binnen de stad zijn er diverse initiatieven momenteel hun aanbod kinderopvang aan het
uitbreiden wat de toegankelijkheid van kinderopvang zeker ten goede komt, maar ze kunnen
enkel gezien de beperkte subsidies werken met vaste prijzen.
Het aandeel aan vaste prijzen in de kinderopvang neemt dus toe, organisatoren mogen ook met
mix werken van vaste prijzen en inkomensgerelateerd.
De brugfiguur in kinderopvang bereikt pak (meer kwetsbare) mensen die wachten op plaats in de



kinderopvang (eind maart een 30tal mensen). Zij probeert degelijke match te organiseren tussen
vraag en aanbod.

We behouden de visie op een eerder selectieve toekenning van tussenkomsten aan ouders en de
tussenkomsten te verlenen in enkele behartenswaarige situaties.
De maatschappelijk werkers sociale dienst en de brugfiguur in kinderopvang bewaken deze
toepassing.
De concrete situaties:
 Een arbeidstraject komt in het gedrang omdat geen inkomensgerelateerde kinderopvang

wordt gevonden.
 Een opleidingstraject komt in het gedrang omdat geen inkomensgerelateerde kinderopvang

wordt gevonden.
 De niet inkomensgerelateerde kinderopvang kan niet meer betaald worden en uit het sociaal

onderzoek blijkt dat de kostprijs in verhouding tot het inkomen te hoog, bvb. door een niet
geplande daling van het gezinsinkomen.

De tussenkomsten worden opgelijst en toegekend door het BCSD.

De mogelijkheid om een tussenkomst in niet-inkomensgerelateerde kinderopvang te bekomen
wordt via diverse kanalen gecommuniceerd. Aan de kinderopvanginitiatieven via het Lokaal
Overleg Kinderopvang en het overleg met de zelfstandigen. Aan de ouders via o.a. de stadskrant
en de website.

Verdere opmerkingen:
 de inkomensgerelateerde kinderopvang krijgt een hogere vergoeding van Kind en Gezin dan

de dagprijs van de niet inkomensgerelateerde opvang. Deze nota komt niet tegemoet aan dit
verschil in en aan de daaruit voortvloeiende verzuchtingen in de sector. Deze nota focust
uitsluitend op de tussenkomsten aan ouders.

 er worden acties ondernomen om het aantal kinderopvangplaatsen in Kortrijk te verhogen via
samenwerking met het Ondernemersloket van de stad Kortrijk en een starterspremie op basis
van het aantal kinderopvangplaatsen.

 De mogelijk om verminderd tarief (lager dan 5euro minimum) toe te kennen kan hier en plus
worden toegepast indien gemotiveerd na sociaal onderzoek.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 April 2014: goedkeuring reglement tussenkomst
 September 2016: goedkeuring reglement en aanpak verminderd tarief in de

inkomensgerelateerde kinderopvang.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Eld Deleu vraagt of we hiermee geen mensen gaan stimuleren om niet meer beroep te
doen op inkomensgerelateerde tarieven. Gaan de mensen nog de moeite doen om opvang te
zoeken in een IKT-kinderopvang.
De voorzitter antwoordt dat de toekenning van tussenkomst bij vast tarief kinderopvang voor het
BCSD moet komen. De maatschappelijk werkers controleren de alternatieven.
Raadslid Els Deleu dringt erop aan de mensen zo snel mogelijk in IKT-kinderopvang te krijgen.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met het toekennen van tussenkomsten in de ouderbijdragen van niet
inkomensgerelateerde kinderopvang
 à rato van het verschil tussen de forfaitaire bijdrage met max van 25euro per dag en de

bijdrage volgens de berekeningsmodule van Kind & Gezin

en dit in situaties waarbij:
 een arbeidstraject of opleidingstraject komt in het gedrang omdat geen

inkomensgerelateerde kinderopvang wordt gevonden.
 De niet inkomensgerelateerde kinderopvang kan niet meer betaald worden en uit het sociaal

onderzoek blijkt dat de kostprijs in verhouding tot het inkomen te hoog, bvb. door een niet
geplande daling van het gezinsinkomen.

[20 april 2017]

Punt 8 Evaluatie proefproject Taxibon.

Doelstelling Verplaatsingsmogelijkheden van personen met een verminderde mobiliteit in Kortrijk verbeteren
door het verlenen van korting op het gebruik van ritten bij een erkende taxifirma.

Feitelijke In de strijd tegen vereenzaming en het verhogen van deelname van kwetsbare groepen aan de



aanleiding samenleving is de verminderde mobiliteit een belangrijk element. Vanuit de wijkteams willen we
via verschillende initiatieven de fysieke mobiliteit verhogen. Ruim acht jaar organiseren we met
vrijwilligers een interne vervoersdienst, we starten in de zomer met de fietstaxi, in november
vorig jaar lanceerden we het proefproject waarbij mensen met een beperkt inkomen beroep
kunnen doen op korting voor een taxirit. Na een halfjaar wensen we dit proefproject te evalueren.

Beoordeling Financiële evaluatie:
In de eerste vier maanden (nov. ‘16- feb. ‘17) werden 217 bonnen ingezet bij de taxifirma. Vanaf
november tot midden maart werden wel al door 64 unieke gebruikers 462 bonnen gekocht in de
wijkteams. We merken zowel bij het gebruik als het aankopen maand na maand een stijgende
tendens.
Eens alle 462 bonnen effectief verzilverd, betekent dit een kost voor het OCMW van 934 euro. We
gaan er vanuit dat de stijgende tendens zal blijven (mond-aan-mondreklame) en we jaarlijks het
gebruik van 1500 bonnen voorzien of een kostprijs van 3000 euro voor het OCMW.

Inhoudelijke evaluatie:
In het proefproject engageerde zich één taxifirma. Cheap Taxi evalueert het proefproject als
volgt:
 In het begin bestaande klanten, nu nieuwe klanten die er gebruik van maken;
 Heel goed en eenvoudig systeem voor de klant;
 Klein administratief werk voor medewerkers dat niet onoverkomelijk is;
 Betaling door OCMW gebeurt heel vlug;
 Doelgroep = minder mobiele ouderen; vrees voor misbruik door valide OCMW-cliënten is niet

uitgekomen: goede en correcte screening door medewerkers wijkteams;
 Financiële vork: 2,50 euro klant/ 2 euro OCMW / 0,50 euro taxi = goeie verhouding;
 Vraag klanten naar meer bonnen per maand.
Gevolg: Cheap Taxi is enthousiast om dit project te continueren.

De woonzorgverleners of de ergo’s van de wijkteams doen de screening van de aanvragers. Er
kwam een vraag vanuit de woonzorgcentra en sector personen met een handicap voor afwijking
van de doelgroepvereisten.

Bewoners woonzorgcentra: nu niet op ingegaan; enkel thuiswonenden. We willen dit ook zo
houden.

Bewoners instellingen of thuiswonenden vanuit sector gehandicapten: enkel op ingegaan indien
fysieke beperking (ook visuele beperking). Wat met bewoners met licht mentale handicap (bv.
syndroom van Down)? Bijna allemaal genieten ze van VT omwille van handicap, maar niet omwille
van inkomen! Zij huren geen woonst, maar betalen een dagprijs. In principe kunnen ze via
persoonsvolgende financiering hiervoor middelen krijgen. Het dagelijks bestuur van de SAPH
(stedelijke adviesraad voor personen met een handicap) beaamt de complexe situatie en
treedt bij om het strikt te houden bij fysieke problemen. Voor personen met mentale problemen is
het aan te raden om Blue Assist te promoten zodat er ingezet wordt op het verhogen van hun
zelfredzaamheid.

De OAR (ouderenadviesraad) vraagt om de inkomenscriteria weg te laten om zo een grotere
groep de kans te geven en om auto’s uit het stadsverkeer te halen. De gevolgen van deze
maatregel is financieel niet in te schatten. We gaan hier niet op in.

We contacteerden 10 gebruikers; die allemaal uitermate positief waren over zowel de service van
het taxibedrijf als het systeem. De helft zou 10 bonnen per maand effectief gebruiken.

Ter illustratie geven we enkele beweegredenen mee waarvoor de taxibon gebruikt wordt:
 Koppel van 90 en 91 jaar: familiebezoeken Tielt, Wielsbeke en korte ritten naar de

maandagmarkt, 6 maanden geleden gestopt met auto rijden, zij vonden dit niet meer
verantwoord.

 Koppel, 81 jaar, gebruikt dit om naar ziekenhuis Kennedy te gaan, man gaat regelmatig op
onderzoek, is verdoofd en mag dan niet rijden.

 Alleenstaande vrouw, vijftiger: boodschappen: winkel, apotheek, heb chronische rugpijn en
kan niet altijd ver stappen.

 Alleenstaande vrouw, vijftiger, herstellende van kanker, zware operatie achter de rug, nog
niet veel kracht, 20 min te voet naar werk, is gestart met progressieve tewerkstelling. Elke
morgen om 5u10 staat de taxi voor de deur en voert mij van en naar het werk.

We stellen voor om de criteria niet te wijzigen. Vanaf 1 mei 2017 kom je in aanmerking wanneer:
 Je woont (gedomicilieerd bent) in Groot-Kortrijk;
 EN je 75 jaar of ouder bent en geniet van sociaal tarief; of jonger dan 75 jaar bent, én fysiek

of visueel beperkt bent én geniet van sociaal tarief.

We willen de financiële vork: 2 euro klant; 2 euro OCMW en 0,50 euro ten laste van de taxifirma
behouden, maar wel het aantal bonnen dat aangekocht kan worden te verdubbelen van 5
bonnen (van 5 euro) naar 10 bonnen per maand.
We spreken alle erkende taxibedrijven op het grondgebied Kortrijk aan om ook deel te
nemen.



Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing oktober 2016: goedkeuring proefproject taxibon.
 Managementteam 30 maart 2017

Tussenkomst ter
zitting

De raad vraagt meer informatie over het profiel van de gebruikers (o.a. vanwaar ze komen), en
waarom de bewoners van de WZC niet in aanmerking komen.
Dit wordt opgevolgd.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de gunstige evaluatie van het proefproject taxibon.

De raad beslist dat het project vanaf 1 mei 2017 structureel ingebed wordt in de werking van het
OCMW (wijkteams). De criteria en het systeem van werken blijven behouden, maar met een
uitbreiding van het aantal bonnen naar 10 bonnen per maand. Alle erkende taxibedrijven worden
aangeschreven om deel te nemen aan het project taxibon.
[20 april 2017]

Punt 9 Samenwerkingsovereenkomst met vzw A’kzie. Voorstel tot goedkeuring addendum voor
inhoudelijke uitbouw werking en samenwerking.

Feitelijke
aanleiding

OCMW heeft reeds enkele jaren (sedert 2013) een samenwerkingsovereenkomst met A’kzie vzw,
de Kortrijkse (erkende) vereniging waar armen het woord nemen. A’kzie is al jaren een trouwe
partner van het OCMW Kortrijk bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in de stad.

Het OCMW werkt heel nauw samen met A’kzie, die de stem wil laten horen van de meest
kwetsbaren. A’kzie schreef mee aan het armoedeplan van stad en OCMW, werkt actief mee aan
SIEN magazine en geeft op regelmatige basis beleidsadvies. De programmaregisseur armoede
van de stad overlegt maandelijks, en twee maal per jaar gaan de vertegenwoordigers van A’kzie
in overleg met de leden van de OCMW-raad.

Eén van de pijlers in de werking van A’kzie is ontmoeting. Mensen die het moeilijk hebben komen
bij elkaar en ontdekken dat ze niet alleen zijn met hun problemen. A’kzie is, met meer dan 50
actieve vrijwilligers die allemaal zelf ervaring hebben met armoede en sociale uitsluiting,
aanwezig op plaatsen waar mensen komen die het moeilijk hebben, zoals de voedselbedeling, de
Veemarkt, het Plein en de wijkcentra. Ze verdedigen de belangen van mensen in crisissituaties,
maar zijn er ook voor mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor. Een aangename
ontmoetingsplek waar mensen rustig hun verhaal kunnen doen is daarbij van grote meerwaarde,
en dat hadden ze tot voor kort niet. Op het moment dat het gebouw op de Veemarkt 58,
eigendom van het OCMW, vrij kwam te staan stelde A’kzie de vraag om hier hun intrek in te
kunnen nemen.

Op de 6 maandelijkse bijeenkomst met A’kzie en de OCMW raad (16.02.2017) werd de
ingebruikname van het pand op de Veemarkt goedgekeurd tegen een beperkte
gebruikersvergoeding (onroerende voorheffing tbv. € 125/maand en kosten nutsvoorzieningen)
en werd voorgesteld om de bestaande samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding van deze
vernieuwde samenwerking uit te breiden.

Beoordeling Aanvullend op de bestaande samenwerkingsovereenkomst worden een aantal acties vanaf 2017
aan de overeenkomst toegevoegd:

- Armoedewandeling: de armoedewandeling wordt nog steeds vrij regelmatig geboekt, maar
is wat verouderd. In 2017 wil A’kzie de armoedewandeling grondig updaten en onder meer
vertalen naar een interactieve wandeling met digitale toepassingen. Hierdoor kan de
wandeling in de toekomst vaker georganiseerd worden (nu vaak afhankelijk van
beschikbaarheid vrijwilligers) en ook vlotter up to date gehouden worden. A’kzie zal hiervoor
samenwerken met Radio Quindo en Howest, de eerste gesprekken zijn hiervoor opgestart.
Streefdatum voor lancering is oktober 2017.

- Onthaal en brugfunctie: dit neemt een steeds groter aandeel in van de dagelijkse werking
van A’kzie. Dagelijks begeleiden de professionals en de Wijsneuzen vrij veel mensen,
verwijzen ze door, brengen papieren op orde, leiden ze toe, gaan mee naar diensten,… . Het
is voor de Wijsneuzen (kwetsbare vrijwilligers) geen evidentie om te registreren maar gezien
belang van deze poot voor de werking, wordt dit nu toch opgenomen. Er wordt gezocht naar
een gemene deler voor registratie op het lokaal netwerk brugfiguren (A’kzie, toeleiders in
diversiteit, brugfiguren Leiaarde, brugfiguren onderwijs, groep Intro en buddywerking).

- Buddywerking vrije tijd – vrijetijdsloket - OCMW: A’kzie heeft sedert 2 jaar een druk



bezocht vrijetijdsloket, waar mensen terecht kunnen voor al hun vragen rond vrije tijd
(betaalbaarheid, Uitpas, mobiliteit, kinderoppas,… ). Vanuit de buddywerking LOI van het
OCMW kwam het voorstel om buddys samen met de gezinnen die ze begeleiden, ook op vlak
van vrije tijd wat beter wegwijs te maken. Ook de brugfiguren binnen integratie zijn hier
vragende partij voor. In 2017 zal Akzie hiervoor een bijkomend project onder de koepel van
het vrijetijdsloket ontwikkelen, waarbij buddys/brugfiguren/wijsneuzen samen met mensen
eens een culturele activiteit kunnen doen. Middelen hiervoor worden voorzien vanuit Surplus.

- A’kzie neemt een actieve rol op in de verdere uitwerking van Geïntegreerd breed onthaal,
ism met W13.

- Netwerk brugfiguren: Vanuit de stad wordt er een lokaal overleg brugfiguren
georganiseerd. Er zijn de afgelopen 3 jaar vanuit diverse organisaties en vanuit diverse
doelgroepwerkingen (mensen in armoede, nieuwkomers, jonge gezinnen, vluchtelingen,
sport…) nogal wat mensen actief op het terrein als brugfiguur, zowel vrijwillig als betaalde
krachten. Doelstelling van dit lokaal overleg is om op regelmatige basis deze verschillende
organisaties samen rond de tafel te zetten in functie van intervisie, samenwerking en
afstemming tussen organisaties die werken met concept brugfiguren (A’kzie, Groep Intro,
Dienst inburgering en integratie, Stad Kortrijk (onderwijs en sport), Brugfiguren
Integratie,…). Dit lokaal overleg bestaat uit een twee- maandelijks overleg op organisatie
niveau (vertegenwoordigers uit de verschillende partnerorganisaties) en 2 maal per jaar een
bijeenkomst met alle brugfiguren zelf.

A’kzie is enerzijds actief deelnemer aan dit overleg, maar daarnaast nemen zij ook het
engagement op om vorming te organiseren voor de brede groep brugfiguren. Vanuit hun
expertise in het werken met kansarmoede, ondersteunen ze de collega-brugfiguren in het
beter begrijpen en omgaan met mensen in armoede. Dit gebeurt permanent doorheen de
intervisiemomenten, maar wordt in 2017 ook geformaliseerd in een aantal
vormingsmomenten voor het groot overleg brugfiguren.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord met de uitbreiding van de samwenwerkingsovereenkomst naar aanleiding
van het gebruik van het pand op de Veemarkt 58 door A’kzie.
Deze uitbreiding gaat in vanaf goedkeuring door de Raad en loopt af op het einde van de
overeenkomst, eind 2019.
[20 april 2017]

Punt 10 Wijziging sociaal huurstelsel en Vlaamse wooncode. Voorstel tot aktename.

Doelstelling Mededeling wijzigingen aan de Vlaamse Wooncode en aan het Kaderbesluit sociale huur aan de
OCMW-raad en opname in intern huurreglement, informatie aan huurders en kandidaat huurders.

Feitelijke
aanleiding

Door de wijzigingen van de Vlaamse wooncode, decreet 14 oktober 2016 en het kaderbesluit
sociale huur, 23 december 2016, veranderen er een aantal voorwaarden om sociaal te kunnen
huren van toepassing vanaf 1 maart 2017. De gehanteerde documenten voor sociale huur , m.b.t
de voorwaarden en het intern huurreglement van de sociale flats De nieuwe Lente, De Dam en
Overleie 41-43 moeten aangepast worden.

Beoordeling Door de aanpassing van de algemene informatie voor de kandidaat–huurders, informeren we de
mensen, die zich willen inschrijven voor een sociale huurwoning over de wijzigingen in de
voorwaarden om sociaal te kunnen huren.

We informeren de huidige huurders en kandidaat-huurders op de wachtlijst van vóór 1 maart
2017, omtrent de veranderde eigendomsvoorwaarden, voor wie dit van toepassing is en conform,
de communicatie die ook door de sociale huisvestingsmaatschappijen zal gehanteerd worden.
Momenteel ligt er een vraag voor bij de VMSW om een uniforme communicatie te voorzien in
deze. Zodra we die ontvangen zal die ook bezorgd worden aan de huurders en kandidaat huurders
die momenteel een woning in gedeelde volle eigendom hebben.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot
wonen.



 Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

 Decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode, gewijzigd door het decreet van 14
oktober 2016.

 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel te uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode , gewijzigd door het besluit
van de Vlaamse Regering van 23 december 2016.

Bijlagen  Bijlage 1: korte samenvatting wijzigingen kaderbesluit sociale huur van toepassing op het
patrimonium

 Bijlage 2: aangepast info voor kandidaat-huurders
 Bijlage 3: aangepast intern huurreglement De Nieuwe lente en De Dam
 Bijlage 4: aangepast intern huurreglement Overleie 41-43
 Bijlage 5: aangepast type huurovereenkomst

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt akte van de wijzigingen en keurt de aangepaste documenten goed.
[20 april 2017]

Punt 11 Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en
doorgang naar Sint-Maartenskerkhof. Voorstel tot goedkeuring eindafrekening.

Feitelijke
aanleiding

De werken werden voorlopig opgeleverd op 29 september 2016. De opmerkingen zijn genoteerd
op het proces verbaal van voorlopige oplevering. De eindvordering werd ontvangen op 21
december 2016. Na ontvangst en goedkeuring eindvordering kan het saldo van de subsidie
aangevraagd worden bij onroerend erfgoed.

Beoordeling De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 21 november 2013 goedkeuring
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “Restauratiedossier
Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-
Maartenskerkhof”, met name de open aanbesteding.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 24 april 2014 goedkeuring aan de
gunning van deze opdracht aan Vandendorpe Arthur NV, Molendamstraat 4 te 8210 Zedelgem
tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 1.363.170,38 exclusief BTW of
€ 1.444.960,60 inclusief 6% BTW.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20140113/FV/OA.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2014 goedkeuring aan
verrekening 2 (OP 1) voor een bedrag in meer van € 1.566,00 exclusief BTW of € 1.659,96
inclusief 6% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2014 goedkeuring aan
verrekening 3 (OP 6) voor een bedrag in meer van € 102,79 exclusief BTW of € 108,96 inclusief
6% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2014 goedkeuring aan
verrekening 4 (OP 4 bis) voor een bedrag in meer van € 16.107,94 exclusief BTW of € 17.074,42
inclusief 6% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2015 goedkeuring aan
verrekening 5 (OP 11) voor een bedrag in meer van € 560,00 exclusief BTW of € 593,60 inclusief
6% BTW.

Het bestuur verleende in zitting van 15 oktober 2015 goedkeuring aan verrekening 6 (OP 7) voor
een bedrag in meer van € 1.354,00 exclusief BTW of € 1.435,24 inclusief 6% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2015 goedkeuring aan
verrekening 7 (OP 9) voor een bedrag in meer van € 240,00 exclusief BTW of € 254,40 inclusief
6% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 15 oktober 2015 goedkeuring aan
verrekening 8 (OP13) voor een bedrag in meer van € 1.250,00 exclusief BTW of € 1.325,00
inclusief 6% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 20 augustus 2015 goedkeuring aan
de termijnswijziging van 73 werkdagen.



De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 februari 2016 goedkeuring aan
de termijnswijziging van 35 werkdagen.

De ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba stelde een proces-verbaal op van
weigering voorlopige oplevering, die plaatsvond op 23 mei 2016, 30 juni 2016, 15 juli 2016 en 5
september 2016. In het proces-verbaal van weigering voorlopige oplevering werden volgende
opmerkingen vermeld: zie PV opgemaakt door de ontwerper.

De ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba stelde een proces-verbaal op van
voorlopige oplevering, die plaatsvond op 29 september 2016.
Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering bleek dat er nog opmerkingen waren.
De ontwerper stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken
€ 1.701.713,65 incl. btw bedraagt. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse
Gemeenschap dienst Onroerend Erfgoed. In de meerjarige subsidieovereenkomst werd de
subsidie vastgelegd op een maximumbedrag van € 1.078.655,07. Rekening houdend met het
totaal van de uitgevoerde subsidiabele posten bij de afrekening bedraagt de subsidie
€1.105.950,46.
Detail:

Raming € 1.644.605,40

Bestelbedrag € 1.363.170,38

HV in meer + € 1.128,26

HV in min - € 24.425,18

Bijwerken + € 80.571,27

Bestelbedrag na verrekeningen = € 1.420.444,73

Nog te verrekenen (in min) - € 15.221,50

Afrekening VH (in meer) + € 213.277,78

Reeds uitgevoerd = € 1.618.501,01

Prijsherzieningen + € -13.110,78

Totaal excl. btw = € 1.605.390,23

Btw + € 96.323,42

TOTAAL = € 1.701.713,65

Verwachte subsidie € 1.105.950,46

De voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 195 werkdagen. De uitvoeringstermijn werd met 139
werkdagen overschreden.
Deze termijnoverschrijding mag door de bouwheer beboet worden volgens onderstaande formule
met een maximum van 5% van het aannemingsbedrag M of € 68.158,52.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn.

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 24.

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 februari 2011: goedkeuring restauratiedossier - inleiding voor subsidiëring -
goedkeuring wijze van gunnen

 Raad van 20 december 2012: goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
 Raad van 21 november 2013: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze fase 6.
 Raad van 24 april 2014: Goedkeuring gunning fase 6.
 Raad van 27 augustus 2015: goedkeuring termijnverlenging met 73 werkdagen
 Raad van 20 augustus 2015 goedkeuring termijnverlenging van 73 werkdagen.
 Raad van 15 oktober 2015: goedkeuring meerwerken
 Raad van 18 februari 2016 goedkeuring termijnverlenging van 35 werkdagen.

Bijlagen  Eindafrekening
 PV voorlopige oplevering



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De opdracht “Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en
doorgang naar Sint-Maartenskerkhof” wordt voorlopig opgeleverd en de eerste helft van de borg
wordt vrijgegeven.
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Restauratiedossier
Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en doorgang naar Sint-
Maartenskerkhof”, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 1.605.390,23
exclusief BTW of € 1.701.713,65 inclusief 6% BTW. Het saldo van de subsidie mag aangevraagd
worden bij Onroerend Erfgoed.
[20 april 2017]

Punt 12 Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk – Fase 6: woningen 37-41, inkompoort en
doorgang naar Sint-Maartenskerkhof. Voorstel tot goedkeuring toepassing boete
wegens laattijdige uitvoering.

Feitelijke
aanleiding

De werken werden voorlopig opgeleverd op 29 september 2016. De opmerkingen zijn genoteerd
op het proces verbaal van voorlopige oplevering. De eindvordering werd ontvangen op 21
december 2016. De uitvoeringstermijn werd met 139 kalenderdagen overschreden.

Beoordeling De werken konden pas voorlopig opgeleverd worden op 29 september 2016. De ontwerper
weigerde de eerdere aanvragen tot voorlopige opleveringen van 23 mei 2016, 30 juni 2016, 15
juli 2016 en 5 september 2016. De opmerkingen zijn opgesomd in het proces-verbaal van
weigering voorlopige oplevering, opgemaakt door de ontwerper.
De voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 195 werkdagen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
verleende in zitting van 20 augustus 2015 goedkeuring aan de termijnswijziging van 73
werkdagen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 18 februari 2016 nog
een goedkeuring aan de termijnswijziging van 35 werkdagen. Toch werd de uitvoeringstermijn
met 139 werkdagen overschreden. Die termijnoverschrijding mag door de bouwheer beboet
worden volgens onderstaande formule met een maximum van 5% van het aannemingsbedrag M
of € 68.158,52
Boete = 0,45 * M * n² / N² = € 127.055,12 met:
- M = Bedrag oorspronkelijke aannemingssom = € 1.363.170,38
- n = Aantal kalenderdagen vertraging = 139
- N = het aantal werkdagen vastgesteld voor de uitvoering bij de aanvang van de opdracht = 195
werkdagen
= € 311.690,12, verlaagd tot de maximale boete van 5,00% van de oorspronkelijke
aannemingssom van € 68.158,00.
Deze boete van € 68.158,00 kan afgehouden worden van de eindfactuur.

Op 29 september 2016 keurde de ontwerper, P. Pauwels Architect - Stooparchitecten bvba de
voorlopige oplevering goed en stelde een proces-verbaal van voorlopige oplevering op. De
toepassing van de maximum boete van € 68.158,00 wegens laattijdige uitvoering werd in het
proces-verbaal van voorlopige oplevering opgenomen en door alle partijen voor akkoord
ondertekend. In dit proces-verbaal van voorlopige oplevering zijn ook nog opmerkingen
geformuleerd die voor de definitieve oplevering (september 2017) moeten opgelost zijn.

5 maand na de voorlopige oplevering en acte name van de berekende boete (nl. 3 maart 2017)
heeft de aannemer schriftelijk gevraagd om het bedrag van deze boete gevoelig te verminderen
met volgende argumentatie: de werfleider is ziek geworden en na vervanging van deze werfleider
is ook de vervanger ziek geworden waardoor de einddatum niet gehaald is.
De vraag van de aannemer is grondig bestudeerd waarbij is vastgesteld:

 Het OCMW is in dit dossier heel tolerant geweest met de termijnen en uiteindelijk
bedraagt de termijnoverschrijding 71%.

 De ziekte van de vervangende werfleider is niet relevant vermits deze persoon pas ziek
geworden is na beëindiging van de toegestane termijn.

 De termijnoverschrijding is volledig veroorzaakt door gebrekkige werfplanning en -
opvolging binnen de firma, een problematiek waarvoor het OCMW niet verantwoordelijk
is.

Gezien het voorgaande stellen we voor niet tegemoet te komen aan de vraag van de aannemer en
de vertragingsboete van 5% op het aannemingsbedrag of € 68.158,52 toe te passen.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn.

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 24.



 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 februari 2011: goedkeuring restauratiedossier - inleiding voor subsidiëring -
goedkeuring wijze van gunnen

 Raad van 20 december 2012: goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst
 Raad van 21 november 2013: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze fase 6.
 Raad van 24 april 2014: Goedkeuring gunning fase 6.
 Raad van 27 augustus 2015: goedkeuring termijnverlenging met 73 werkdagen
 Raad van 20 augustus 2015 goedkeuring termijnverlenging van 73 werkdagen.
 Raad van 15 oktober 2015: goedkeuring meerwerken
 Raad van 18 februari 2016 goedkeuring termijnverlenging van 35 werkdagen.

Bijlagen  Proces verbaal van weigering voorlopige oplevering dd. 23/05/2016
 Proces verbaal van weigering voorlopige oplevering dd. 30/06/2016
 Proces verbaal van weigering voorlopige oplevering dd. 15/07/2016
 Proces verbaal van voorlopige oplevering dd. 29/09/2016

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist dat de boete voor laattijdige afwerking van € 68.158,00 wordt afgetrokken van de
eindfactuur. Er wordt niet ingegaan op de vraag van de aannemer tot vermindering van de boete.
[20 april 2017]

Punt 13 Indienen definitief dossier bij Onroerend Erfgoed van ‘restauratie Begijnhof Fase 10’,
Buitenaanleg.

Feitelijke
aanleiding

Dit restauratiedossier maakt deel uit van het op 20 september 2012 goedgekeurde Meerjarig
subsidiedossierdossier voor de fasen 6 t/m 10 van het Begijnhof. Elk jaar dient één
restauratiedossier te worden ingediend, dat voldoet aan de wet op de overheidsopdrachten en de
Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten, Landschappen,
Archeologie en Varend Erfgoed.

Op 15 september 2016 werd het laatste dossier, Fase 10, buitenaanleg van het volledige
Begijnhof voor preadvies ingediend.
Het bestuur ontving op 13 december 2016 een advies met weigering van de dienst Onroerend
Erfgoed.

Heden kregen we van de architecten een definitief dossier toegestuurd, aangepast aan de
opmerkingen van Onroerend Erfgoed geformuleerd in hun advies met weigering.
Dit dossier dient nu ter goedkeuring overgemaakt aan de gewestelijke overheid van Onroerend
Erfgoed en ingeleid bij de Vlaamse Overheid.

Beoordeling Definitief dossier fase 10
Bij de goedkeuring van instap in de meerjarige subsidieovereenkomst voor de restauratiewerken
aan het Begijnhof te Kortrijk is, volgens de daaraan gekoppelde timing, het definitief dossier van
fase 10 nu dringend ter goedkeuring over te maken aan de gewestelijke adviseur van Onroerend
Erfgoed, zodat dit uiterlijk eind juni 2017 ter ondertekening aan de minister kan voorgelegd
worden.

Op 20 April 2017 ontvingen we van de ontwerpers het definitief dossier.
Dit dossier werd aangepast aan de opmerkingen zoals vermeld in het preadvies ons door
Onroerend Erfgoed toegestuurd op 13 december 2016.

Tevens werd voldaan aan de eisen van een betere toegankelijkheid en werd rekening gehouden
met het vervallen van de overdekking van de overdekte fietsenstalling op het terrein van het
Begijnhof.
In overleg met het bestuur, INTER en de provinciale dienst Onroerend Erfgoed werd bij
voorafgaande besprekingen en plaats bezoeken tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is
om de gewenste comfortkwaliteit inzake toegankelijkheid te bekomen met enkel gebruik van de
zg. Vossenkoppen. Maximaal gebruik van de bestaande materialen, geplaatst met comfortstroken
in de bestaande blauwe hardsteen kasseien met vlakke bovenkant (=platines) garandeert een
vlottere toegankelijkheid van alle openbare functies.
De overdekte fietsenstalling zoals voorzien in het dossier preadvies in een bijgebouwtje aan de
stookplaats naast woning 17, komt te vervallen op het terrein van het Begijnhof. De nu aanwezige
open fietsenstalling bij het binnenkomen van het Begijnhof wordt bewaard en kan los van dit



dossier worden uitgebreid.

Bij het dossier voor preadvies werden de werken geraamd op € 725.650,92 excl. BTW of
€878.037,61 incl. 21% BTW. Hierbij is een maximum van €483.143,27 als plafond van de
subsidieerbare werken goedgekeurd in het meerjarig subsidiedossier van 2012.

In het definitief dossier worden de werken geraamd op € 786.616,62 excl. BTW of € 951.806,11
incl. 21% BTW.
Voor deze werken willen we een restauratiepremie ten bedrage van 80% van de subsidieerbare
posten (= 80% van € 488.801,50 excl. BTW met een maximum van €483.143,27 als plafond van
de subsidieerbare werken) aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap
neemt namelijk naast de door hen voorziene premie van 60% in de toekomst de premie van 20%
van de Provincie over.

Omwille van de strikte timing gekoppeld aan het Meerjarig subsidiedossier dienen we heden bij de
provinciale dienst Onroerend Erfgoed een aanvraag in tot goedkeuring van het definitief dossier.
Dit gebeurt met een dossier dat digitaal en op papier wordt toegestuurd.
We stellen voor om voor deze opdracht ‘open aanbesteding ’ te kiezen als gunningswijze, met
Europese bekendmaking zoals geëist in de meerjarige subsidieovereenkomst.

Financiële
toetsing

Budget Uitgaven 885.770 EUR: subsidie 514.000 EUR.

Visum ontvanger Goedgekeurd voor zover netto-uitgaven binnen de gebudgetteerde marge
blijft.

Wetten en
reglementen

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn.

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 24.

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

 De Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten,
Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 20 september 2012 : Goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst Begijnhof
 Raad van 13 november 2012 : Goedkeuring budget meerjarige subsidieovereenkomst
 Raad van 15 september 2016 : Goedkeuring indienen dossier voor preadvies

Bijlagen  Restauratiedossier opgesteld door de ontwerpers Architecten Stoop Monique en Philippe
Pauwels.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad keurt het definitief dossier ‘restauratie Begijnhof fase 10’, opgesteld door de Architecten
Stoop Monique en Philippe Pauwels, goed.
Deze werken worden geraamd op € € 786.616,62 excl. BTW of € 951.806,11 incl. 21% BTW.
De raad beslist open aanbesteding met Europese bekendmaking te kiezen als wijze van gunning.
De raad acteert dat dit dossier goedkeuring wordt ingediend bij de provinciale dienst onroerend
erfgoed.
De raad beslist dat na positief advies van de provinciale dienst Onroerend Erfgoed, het definitief
dossier ter subsidiëring mag ingeleid worden bij de Vlaamse Overheid.
[20 april 2017]

Punt 14 Realisatie van een kleine waterzuiveringsinstallatie in Heuvelland. Voorstel tot verkoop
aan Aquafin NV.

Feitelijke
aanleiding

De maatschappij voor oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, Aquafin NV, wil een kleine
zuiveringsinstallatie aanleggen in Nieuwkerke, deelgemeente van Heuvelland, op de hoek van de
Kemmelstraat en de Makkestraat. Het beoogde perceel is eigendom van het OCMW.

De realisatie kadert in de doelstelling om tegen het jaar 2026 in Vlaanderen al het vuil water te
zuiveren voor het in de beken en rivieren terecht komt.

Beoordeling Het perceel is gekadastreerd in de derde afdeling (Nieuwkerke) van Heuvelland, sectie B, nr. 60/A
en heeft een oppervlakte van 2 ha 26 a 50 ca.



De nodige inneming bedraagt 3.347m² volgens het opmetingsplan opgemaakt door studiebureau
Antea Group.

De grond werd geschat door het Boerenhuys uit Pittem. De geschatte waarde bedraagt € 6,65 per
m². Aquafin NV is bereid om € 7 per m² te betalen.

De totale verkoopprijs bedraagt 3.347 x 7 = 23.429 euro.

Voor de realisatie van het waterzuiveringsstation heeft de gemeente Heuvelland het RUP
Nieuwkerke opgemaakt. Het deel waarop de waterzuiveringsinstallatie zou komen werd ingekleurd
als zone voor gemeenschapsvoorziening. Het RUP heeft geen enkel effect op de aanpalende
OCMW-eigendommen. Verder blijft alles dus landbouwgrond.

De realisatie van het waterzuiveringsstation heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de
rest van het perceel of van de aanpalende percelen van het OCMW.

Het perceel wordt verpacht aan de heer Danie Warlop uit Nieuwkerke. Hij heeft geen bewaar
tegen de inneming. De uitwinningsvergoeding voor de pachter wordt door Aquafin betaald. Deze
vergoeding bedraagt € 0,83/m² of € 2.778,01 voor de nodige oppervlakte.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum Niet van toepassing.

Bijlagen  Schattingsverslag Boerenhuys.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de verkoop van 3.347m² aan Aquafin NV, te nemen uit het perceel
gekadastreerd in de derde afdeling (Nieuwkerke) van Heuvelland, sectie B, nr. 60/A volgens
opmetingsplan van studiebureau Antea Group. De verkoopprijs bedraagt € 23.429.

De raad geeft toestemming aan Aquafin om onmiddellijk te starten met de werkzaamheden mits
zij akkoord gaan met de verkoopprijs.

De raad gaat akkoord met het voorstel van Aquafin om geassocieerde notarissen Joseph en Axelle
Thiery, uit Rumbeke aan te stellen om de akte te verlijden.

De raad machtigt de voorzitter en secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij het verlijden
van de akte.

De raad beslist om de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale
bouwwerken.
[20 april 2017]

Punt 15 Vacantverklaring functie stafmedewerker facility.

Doelstelling Invullen van de functie stafmedewerker facility (A1a-A3a, 1 VTE) en aanleggen van een
verlengbare werfreserve.

Feitelijke
aanleiding

De dienst facility is geconfronteerd met grote bouwprojecten: WZC Bellegem, Site Gheysens,
restauratiewerken Begijnhof. Daarnaast staat facility in voor het onderhoud van de OCMW-
gebouwen en van het patrimonium en voor renovatiewerken.
Facility is ook verantwoordelijk voor de aankoop en voor de overheidsopdrachten.

De werkdruk is hoog, voornamelijk door de opvolging van de grote bouwprojecten.

Een interne audit van facility (aspect gebouwenonderhoud) bevatte heel wat aanbevelingen naar
reorganisatie en andere aanpak.

De directeur facility en de architecte zijn eindeloopbaan rond de jaarwisseling 2018-2019.

Beoordeling Om de continuïteit in de dienst facility te verzekeren en om de werkdruk aan te kunnen en de
nodige reorganisaties door te voeren, is het nodig om een versterking van de staf van facility door
te voeren met een personeelslid op niveau A, met een bouwkundige master-opleiding.

Voor de invulling van de functie zal worden overlegd en afgestemd met de Stad Kortrijk, met het
oog op een latere integratie van de facilitaire diensten.

Voor de ondersteuning van de selectieprocedure stellen we voor beroep te doen op Jobpunt



Vlaanderen, die een van haar partners voor rekrutering en selectie zal voorstellen.

Financiële
toetsing

Budget Ok vanaf 1/1/2018 (cfr bespreking op MAT 29/09/2016)

Visum ontvanger Goedgekeurd voor zover budgetwijziging bij aanwerving in 2017.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan

Tussenkomst ter
zitting

De raad stelt voor om de diplomavoorwaarden te verbreden naar een algemene bouwkundige
masteropleiding.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

 De functie van stafmedewerker facility vacant te verklaren en contractueel in te vullen via
werving – niveau A1a-A3a, voltijds – 1 VTE

 De stafmedewerker dient over een algemeen bouwkundig masterdiploma te beschikken.

 De selectie te organiseren met Jobpunt Vlaanderen, die een partner-selectiebureau zal
voorstellen.

 De personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de volledige
selectieprocedure en deze te bekrachtigen in een volgende raadszitting

 Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:
 bekrachtiging selectieprocedure voor de functie stafmedewerker facility: raad 11 mei of

15 juni 2017
 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad 15 juni of 13 juli 2017
 aanstelling en vastleggen van de werfreserve: raad van 31 augustus of 21 september

2017
[20 april 2017]

Punt 16 Vaststelling selectieprocedure secretaris.

Feitelijke
aanleiding

Raadslid Yann Mertens verlaat de zitting voor dit agendapunt.

In de raadszitting van 16 maart ll. verklaarde de raad de functie van secretaris vacant om die voltijds
statutair bij werving in te vullen. De raad besloot in dezelfde zitting om de partner van Jobpunt
Vlaanderen Search & Selection aan te stellen als extern selectiebureau.

Beoordeling De Raad dient de procedure voor de selectie en de functiebeschrijving voor de functie van secretaris
vast te stellen. Daarnaast is het ook nodig om de selectiecommissie vast te stellen, er rekening mee
houdend dat deze dient samengesteld te worden met minstens 1/3 externe deskundigen en dat er
zowel mannen als vrouwen in deze moeten aanwezig zijn.

In samenspraak met het selectiebureau Search & Selection stellen wij hieronder de selectieprocedure
en de selectiecommissie voor om over te beslissen.

Financiële
toetsing

Budget: Ok (vervanging).

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 het OCMW-decreet
 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan

Bijlagen  Functiebeschrijving secretaris

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Lien Claassen vraagt of de case voor alle kandidaten dezelfde is. Mevrouw Myra
Vandekerckhove antwoordt bevestigend.

Raadslid Stephanie Van Hauwaert vraagt of alle kandidaten die slagen voor het schriftelijk examen
door mogen naar de volgende ronde. Mevrouw Myra Vandekerckhove antwoordt dat de kandidaten
die 60% halen voor elk onderdeel door mogen.

Raadslid Nic Cattebeke vraagt of de raadsleden mogen aanwezig zijn bij de verschillende onderdelen.
Mevrouw Myra Vandekerckhove antwoordt bevestigend.



Stemmen De aanwezige CD&V-fractieleden Nic Cattebeke, Johan Coulembier, Els Deleu en Lieve Vansevenant
onthouden zich.

Besluit De raad beslist:

1. De selectieprocedure voor de functie van secretaris als volgt vast te stellen:

 de vacature wordt extern en intern bekendgemaakt via volgende kanalen:
 vacature: krant en digitaal
 jobat: krant en digitaal
 VDAB
 VVSG nieuwsbrief
 VVOS
 vereniging gemeentesecretarissen
 internet Jobpunt, Search & Selection, OCMW Kortrijk
 sociale media
 de digitale interne communicatiekanalen

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

 de naam van de betrekking
 de vermelding dat de betrekking statutair voltijds bij werving zal

ingevuld worden
 een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
 de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen

 de selectiecriteria zijn:

 vakkennis, waaronder bestuurlijk inzicht
 leidinggeven, waaronder sociaal menselijke capaciteiten
 resultaatsgerichtheid
 innovatie en creativiteit
 kwaliteitsvol werken
 inzet en motivatie
 samenwerken
 klantgerichtheid
 organisatiebetrokkenheid
 communicatie

 de selectietechnieken zijn:

 een korte mondelinge proef: bevraging door de jury

 inzicht en motivatie, incl. inzicht in de functie
 vakkennis, incl. relevantie van de ervaring en inpasbaarheid in de

overheidscontext
 communicatie

 een uitgebreide mondelinge proef met casebespreking

 voorbereiding van een case gedurende 1 u vóór het mondeling
gedeelte

 presentatie van de case met vraagstelling door de jury
 gedragsgericht interview

 assessment center

 zowel in de uitgebreide mondelinge proef als in het assessment center zijn
testen voorzien om de managementvaardigheden en de leiderschaps-
kwaliteiten te meten

 de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de korte mondelinge proef is eliminerend. De kandidaten dienen 60% te
behalen om te slagen en door te gaan naar de uitgebreide mondelinge
proef.

 de uitgebreide mondelinge proef is eliminerend. De kandidaten dienen
60% te behalen om te slagen en door te gaan naar het assessment center.

 het assessment center maakt deel uit van de selectieprocedure, is
eliminerend en resulteert in de scores ‘geschikt of niet geschikt voor de
functie’. De kandidaten dienen de score ‘geschikt voor de functie’ te
behalen om voor de totaliteit van de proeven geslaagd te zijn.



 de Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde kandidaten met motivatie.

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een
diploma dat toegang geeft tot het niveau A (master of gelijkgesteld) EN die 6 jaar
relevante beroepservaring kunnen aantonen

 de Raad beslist tot het toekennen van geldelijke anciënniteit voor werkelijke
diensten in statutair of contractueel verband, geleverd in de openbare diensten,
zoals voorzien in art 127 van de RPR voor het personeel

de Raad beslist tot het toekennen van relevante privé-ervaring of relevante ervaring
uit een zelfstandige activiteit

Beide toekenningen kunnen samen leiden tot max. 15 jaar geldelijke anc. bij de
indiensttreding (eindwedde salarisschaal Klasse 7 secretaris).

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van
de selectieprocedure is afgesloten: van 1 juli 2017 tot 30 juni 2019

 dat de selectiecommissie als volgt wordt samengesteld:

 Myra Vandekerckhove, Search & Selection extern, voorzitter
 Geert Sintobin, secretaris Stad en OCMW Roeselare extern
 Geert Anthierens, provinciegriffier West-Vlaanderen extern
 Herwig Reynaert, professor, decaan departement

politieke en sociale wetenschappen UGent extern
 An Spriet, waarnemend secretaris OCMW Kortrijk intern, secretaris

 het verloop van de procedure als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature 21 april 2017
 indienen kandidaturen ten laatste: 7 mei 2017
 aanvaarden/weigeren kandidaten: raad 11 mei 2017
 korte mondelinge proef: 15-17-19 mei 2017
 uitgebreide mondelinge proef met presentatie 14-17 juni 2017
 assessment center 20-22 juni 2017
 aanstelling: raad 13 juli 2017
 indiensttreding: zo snel mogelijk

2. De Raad stelt de functiebeschrijving van de secretaris vast, zoals in bijlage vermeld en aan
dit raadsbesluit gehecht.

[20 april 2017]

Punt 17 Bekrachtiging selectieprocedure jurist.

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring functie jurist (1 VTE, niveau A1a – A3a).

Beoordeling In de raad van 16 maart werd de functie van jurist vacant verklaard. De raad gaf in dezelfde
zitting aan de personeelsdienst het mandaat tot het organiseren van de selectieprocedure. Het
mandaat werd verleend mits bekrachtiging van de selectieprocedure in de huidige raadszitting.

In samenspraak met Jobpunt Vlaanderen wordt Ascento voorgesteld om het assessment center te
organiseren. Het selectiebureau Ascento voerde in het recente verleden reeds opdrachten uit
voor het OCMW Kortrijk. Hun prestaties werden positief geëvalueerd.

We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen:
 de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
 de selectiecriteria en –technieken
 de aard van de procedure
 de minimale resultaten om geslaagd te zijn
 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
 de samenstelling van de selectiecommissie
 het verloop van de selectie

Financiële Budget Ja mits het huidig team van juristen, nu 1,5 VTA waarvan 0,5 ziekte, slechts



toetsing toeneemt met 0,5 VTE.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan

Eerdere
beslissingen

 Raad 16 maart 2017: vacantverklaring jurist (1 VTE)

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist bekrachtigt de uitgewerkte acties, zoals bepaald in de raad van 16 maart 2017:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

 het OCMW-internet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
 de VDAB-databank
 de sociale media, met verwijzing naar de website
 de betrokken scholen

 de inhoud van het bekendmakingsbericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

directeur Welzijn en de selectieverantwoordelijke
o de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later

dan de datum van bekendmaking

 Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die beschikken
over een master diploma in de rechten.

 de selectiecriteria zijn de competenties:

o vakkennis
o samenwerken
o resultaatgerichtheid
o klantgerichtheid
o kwaliteitsvol werken
o communicatie
o plannen en organiseren

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:

o uitwerken van functie gerelateerde case(s), oefeningen en stellingen met
hierin een aantal concrete situatieschetsen uit het werkveld

 mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 assessment center

 de Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.
De Raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van toekomstige functies.

 de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten. De
kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 60%
voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef

 de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50 punten, waarbij de
kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 het resultaat van het assessment resulteert in de scores ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’
en is adviserend



 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten: van 1 juni 2017 tot 31 mei 2019

 de samenstelling van de selectiecommissie:

o Stefaan Oosthuyse, secretaris OCMW Wevelgem, extern
o Nele Hofman, directeur Welzijn stad en OCMW Kortrijk, intern
o Carmen Vandemaele, juriste bij OCMW Waregem, extern
o Veerle De Bosschere, selectieverantwoordelijke, intern, secretaris van de jury

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:
 verspreiding van de vacature 27 maart 2017
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 11 april 2017
 schriftelijke proef 26 april 2017
 mondelinge proef 15 en 18 mei 2017
 assessment: 2e helft mei – 1e helft juni 2017
 aanstelling en vastleggen werfreserve

in de raad 15 juni 2017

 dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de huidige raadszitting in gesloten
zitting:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie

 dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de raadszitting van 15 juni 2017
(gesloten zitting):

- aanstelling jurist + vaststellen werfreserve
[20 april 2017]

Punt 18 Bekrachtiging selectieprocedure verantwoordelijke kinderopvang – dienst voor
onthaalouders.

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring functie verantwoordelijke kinderopvang – dienst voor onthaalouders (0.50 VTE)

Beoordeling In de raad van 16 maart 2017 werd de functie van verantwoordelijke kinderopvang – dienst voor
onthaalouders vacant verklaard. De raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst het
mandaat tot het organiseren van de selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits
bekrachtiging van de selectieprocedure in de huidige raadszitting.

We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen:
 de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
 de selectiecriteria en –technieken
 de aard van de procedure
 de minimale resultaten om geslaagd te zijn
 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
 de samenstelling van de selectiecommissie
 het verloop van de selectie

Financiële
toetsing

Budget Ok (vervanging bij pensionering)

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan

Eerdere
beslissingen

 Raad 16 maart 2017: vacantverklaring functie verantwoordelijke kinderopvang – dienst voor
onthaalouders

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad bekrachtigt de uitgewerkte acties, zoals bepaald in de raad van 16 maart 2017:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

 het OCMW-internet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen
 de VDAB-databank
 de sociale media, met verwijzing naar de website



 de inhoud van het bekendmakingsbericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

leidinggevende en de selectieverantwoordelijke
o de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later

dan de datum van bekendmaking

 Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die beschikken
over een algemeen bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld en die voldoen aan de
kwalificatievereisten van Kind & Gezin om te werken als verantwoordelijke in een
kinderopvang.

 de selectiecriteria zijn de competenties:

o vakkennis
o samenwerken
o resultaatgerichtheid
o klantgerichtheid
o kwaliteitsvol werken
o communicatie

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:

o uitwerken van functie gerelateerde case(s) en oefeningen met hierin een
aantal concrete situatieschetsen uit het werkveld

 mondelinge proef:

o bevraging motivatie
o reflectie op schriftelijke proef
o competentiegerichte bevraging

 de Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.
De Raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van toekomstige functies.

 de Raad beslist tot het toekennen van een relevante privé-ervaring of relevante ervaring
uit een zelfstandige activiteit ten belope van max. 18 jaar (zowel geldelijke als
schaalanciënniteit)

 de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke proef is eliminerend en wordt gequoteerd op 50 punten. De
kandidaten dienen 50% te halen op elk onderdeel van de schriftelijk proef en 60%
voor de totaliteit om door te gaan naar de mondelinge proef

 de mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50 punten, waarbij de
kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de
selectieprocedure is afgesloten: van 1 juni 2017 tot 30 mei 2019.

 de samenstelling van de selectiecommissie:

o Sara Toch, regionaal stafmedewerker Steunpunt Kinderopvang Ondersteuning
diensten voor onthaalouders West-Vlaanderen, VVSG, extern

o Katrien Verhaeghe, teamcoach kinderopvang, intern
o Robbe Struyve, stafmedewerker HR, intern, secretaris van de jury

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:
 verspreiding van de vacature 31 maart 2017
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 16 april 2017
 schriftelijke proef 25 april 2017
 mondelinge proef 9 en 10 mei 2017
 vastleggen werfreserve in de raad 11 mei 2017

 dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de huidige raadszitting in gesloten



zitting:

 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie

 dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de raadszitting van 11 mei 2017
(gesloten zitting):

- aanstelling verantwoordelijke kinderopvang – dienst voor onthaalouders +
vaststellen werfreserve

[20 april 2017]

Punt 19 Bekrachtiging bevorderingsprocedure voor de functie van administratief medewerker.

Feitelijke
aanleiding

Aanleg werfreserve via bevordering voor de functie van administratief medewerker (C1-3)

Beoordeling In de raad van 16 maart werd beslist tot aanleg van een werfreserve via bevordering voor de
functie van administratief medewerker. De raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst
het mandaat tot het organiseren van de bevorderingsprocedure. Het mandaat werd verleend mits
bekrachtiging van de selectieprocedure in de huidige raadszitting.

We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen:
 de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht
 de selectiecriteria en –technieken
 de aard van de procedure
 de minimale resultaten om geslaagd te zijn
 het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar
 de samenstelling van de selectiecommissie
 het verloop van de selectie

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 de personeelsformatie
 het budget en het meerjarenplan

Eerdere
beslissingen

 Raad 16 maart 2017: aanleg werfreserve administratief medewerker (C1-3) via bevordering

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

De uitgewerkte acties te bekrachtigen, zoals bepaald in de raad van 16 maart 2017:

De bevorderingsprocedure voor de functie van administratief medewerker als volgt vast te
leggen:

 de vacature wordt intern bekendgemaakt via volgende kanalen:

o het OCMW intranet
o persoonlijk aanschrijven van potentiële kandidaten

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o een beknopte inhoud van de functie-inhoud en –vereisten
o contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de

selectieverantwoordelijke
o de bevorderingsvoorwaarden en salaris
o de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later

dan de datum van bekendmaking

 bevorderingsvoorwaarden: beschikken over minimum 4 jaar niveauanciënniteit op D
niveau en een gunstige evaluatie hebben gekregen.

 er wordt een verlengbare werfreserve aangelegd voor de functie voor 2 jaar, te rekenen
vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de



selectieprocedure is afgesloten

 de raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat
resulteert in de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie.

 de selectiecriteria zijn:

 zelfstandig werken
 samenwerken
 klantgerichtheid
 kwaliteitsvol werken
 resultaatgerichtheid

 de selectietechnieken zijn:

o jurygesprek met schriftelijke voorbereiding: de proeven worden als één geheel
beschouwd en worden samen beoordeeld:

o de schriftelijke opdracht bestaat uit het uitwerken van een opdracht/case
o de juryleden noteren opmerkingen en vragen, maar quoteren niet
o het interview bestaat uit volgende onderdelen:

 bevraging van de motivatie
 bevraging schriftelijke voorbereiding
 bevraging competenties

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

 de schriftelijke en mondelinge proef wordt in zijn totaliteit gequoteerd op 50
punten, waarbij de kandidaten 60% dienen te halen om geslaagd te zijn

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature maart 2017
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 12 april 2017
 geïntegreerde proef 4 mei 2017
 aanstelling in de Raad 11 mei 2017

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

 Rik Delarue, personeelsverantwoordelijke OCMW Izegem, extern
 Veerle De Bosschere, selectieverantwoordelijke, intern, secretaris van de jury

 Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen:

- het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 20 april
2017

- aanstelling in de raad van 11 mei 2017
[20 april 2017]


