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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Rapportering na 1ste kwartaal 2017.

3. Voorstel tot afboeking oninbare dossiers.

4. Aanpassing syndicuskosten voor sociale flats De Nieuwe Lente. Voorstel tot goedkeuring.

5. Opstart project brede gezinsondersteuning. Voorstel tot goedkeuring.

6. Wijziging reglement thuiszorgtoelage. Voorstel tot goedkeuring.

7. Leveren van een op maat ingericht attractief voertuig type meubelbak/marktwagen. Voorstel tot gunning.

8. Aankoop van fietstaxi’s. Voorstel tot gunning.

9. Aanpassingswerken aan beide personenliften De Nieuwe Lente. Voorstel tot gunning.

10. Upgrade verpleegoproepsysteem in WZC Biezenheem. Voorstel tot goedkeuring.

11. Pachtgronden in Geluwe. Voorstel tot gunning lange pacht.

12. Vaststelling selectieprocedure stafmedewerker facility.

13. Vacantverklaring functie stafmedewerker financiële dienst. (onder voorbehoud – dossier in opmaak)

14. Varia.
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Onderwerp Rapportering na 1ste kwartaal 2017.

Indiener Luc Sabbe & Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aktename door de Raad van de rapportering betreffende het eerste kwartaal 2017.

Feitelijke
aanleiding

Actieplan 10.1 uit het strategisch meerjarenplan: Het OCMW zorgt voor een transparante
beleidsrapportering waarbij inhoud en financiën gekoppeld worden.

Actie: Herwerking en uitbreiding van de vroegere financiële kwartaalrapportering naar aanleiding
van de invoering van de BBC (Beleids- en beheerscyclus).

Beoordeling Voor de kwartaalrapportering wordt verwezen naar de bijlage. De rapportering is opgemaakt
overeenkomstig volgende inhoudsopgave:

 Kwartaalmonitor
o Sociale dienst en activering
o Wijk- en dienstencentra
o Wonen & zorg
o Woonzorgcentra
o Bedrijfsvoering + algemeen
o Toelichting indicatoren.

 Bijlagen
o Personeel: VTE per beleidsitem
o Evolutie loonkost OCMW en vzw
o Sociale dienst: evolutie steun
o Woonzorgcentra: vergelijkend overzicht

Opm. De inhoudelijke rapportering over de acties uit het meerjarenplan gebeurt maar per
semester. Volgende rapportering (2017 kwartaal 2) zal een luik actierapportering bevatten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en Ministerieel besluit van 1 oktober 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Kwartaalrapportering OCMW Kortrijk, 1ste kwartaal 2017

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de rapportering na het 1ste kwartaal 2017.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Voorstel tot afboeking oninbare dossiers.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De financiële dienst heeft een lijst samengesteld met oninvorderbare dossiers. Deze lijst bevat:

- Terugvordering sociale dienst: leefloon € 14.748,69
- Terugvordering leefloon op onderhoudsplichtigen € 234,00
- Terugvorderingen sociale dienst: huurwaarborgen € 18.867,77
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 6.985,66
- Diverse facturen € 17.221,61

€ 58.057,73

De financieel beheerder ziet hierin geen financieel verantwoorde uitvoeringsmogelijkheden. Per
item is er een beperkte omschrijving met de reden van oninbaarheid. De financieel beheerder
vraagt deze vorderingen als oninvorderbaar te mogen afboeken.

Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2017 vermits in de jaarrekening 2016
als waardevermindering op vorderingen een bedrag van € 415.485,00 geboekt is.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Hierbij wordt opgave gedaan van de vorderingen die vanaf 2006 overeenkomstig
Raadsbeslissingen jaarlijks afgeboekt zijn.

2006 → 162.996,81 EUR
2007 → 107.933,81 EUR
2008 → 74.567,96 EUR
2009 → 81.322,05 EUR
2010 → 115.712,42 EUR
2011 → 111.168,85 EUR
2012 → 199.549,13 EUR
2013 → 136.462,75 EUR
2014 → 122.948,80 EUR
2015 → 173.926,66 EUR
2016 → 115.765,74 EUR

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Naamlijst oninbare terugvorderingen sociale dienst en oninvorderbare facturen.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijst ‘oninvorderbare vorderingen’ voor een totaal
bedrag van 58.057,73 EUR.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanpassing syndicuskosten voor sociale flats De Nieuwe Lente. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Martine Knockaert Dienst Team wonen

Doelstelling Aanpassing syndicuskosten voor 2017 t.a.v. de sociale huurders van de sociale flats in de Nieuwe
Lente.

Feitelijke
aanleiding

Bewoners betalen maandelijks syndicuskosten voor gemeenschappelijke kosten. Die zijn berekend
op de werkelijke kosten. Voor de huurprijs is er een berekening op basis van het inkomen van de
bewoners en berekeningswijze, zoals in de sociale huurwetgeving voorzien. Voor de
syndicuskosten mogen sociale verhuurders de werkelijke kosten aanrekenen. De Lokale besturen
die sociaal verhuren kunnen ervoor kiezen om aanpassingen te verrichtten bij het afsluiten van
het boekjaar of voor de maand januari. Voor de sociale flats in de Nieuwe lente werd ervoor
gekozen om dit toe te passen bij het afsluiten van het boekjaar, en een aanpassing voor te stellen
in de raad van de maand mei. De meeste bewoners zijn er bij het begin van de sociale verhuring,
immers komen wonen na de maand januari. Verrekening van de nieuwe syndicuskosten is dan
van toepassing bij de huur vanaf de maand juni.
Hierbij wordt ook meegedeeld dat er maandelijks naast huur en syndicuskosten een voorschot
wordt aangerekend voor verbruik van gas en elektriciteit. Inderdaad de facturatie van gas en
elektriciteit gebeurt aan het OCMW en op basis van de tussentellers moet de afrekening met de
bewoners opgemaakt worden na afsluiting van het boekjaar.
Voor 2016 betaalden de bewoners 23.244 EUR voorschotten, de kostprijs bedraagt 21.166,43
zodat er globaal een teruggave is van 2.077,57 EUR.

Beoordeling De voorschotten voor syndicuskosten zijn sedert 2015 niet meer aangepast.
Door het maken van een overzicht van de gemeenschappelijke kosten voor de sociale flats van de
Nieuwe Lente, zien we een verhoging van de gemeenschappelijke kosten. We merken een verschil
van 10,11 % in de werkelijke kosten en stellen voor om de huidige voorschotten aan te passen
met een verhoging van 10,11% en af te ronden op de decimalen.

De bewoners van de Nieuwe Lente, krijgen na goedkeuring van de OCMW raad, een brief, omtrent
de verrekening van de syndickosten en nieuwe maandelijkse voorschotregeling voor de betaling
van de syndickosten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale
huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Bijlagen  Bijlage 1 overzicht syndickosten voor De Nieuwe Lente boekjaar 2016.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad besluit om het huidig voorschot syndicuskosten als volgt aanpassen vanaf juni 2017:
 Voor een studio voorschot van 38,25 euro aanpassen met 10,11% verhoging

naar 42,10 EUR
 Voor een appartement met 1 slaapkamer voorschot van 51 euro aanpassen met 10,11%

verhoging naar 56,20 EUR
 Voor een appartement met 2 slaapkamers voorschot van 80,75 euro aanpassen met

10,11% verhoging naar 88,90 EUR

De Raad neemt er akte van dat het individueel energieverbruik 2016 zal worden afgerekend in
juni.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Opstart project brede gezinsondersteuning. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Welzijn

Doelstelling Aanbieden van brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede vanuit
de ruilwinkel Switch XL. Deze manier van werken kadert binnen het bestrijden van structurele
kinderarmoede.

Feitelijke
aanleiding

In december 2016 lanceerde Kind en Gezin een oproep voor het project “Brede
gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met
het oog op structurele kinderarmoedebestrijding. “
Het OCMW Kortrijk tekende hierop in. Eind april 2017 vernamen we dat ons project werd
weerhouden. Gedurende 3 jaar (met startdatum op 01/01/2017) ontvangen we financiële
middelen om de doelstelling te realiseren.

Beoordeling Het OCMW Kortrijk zet in op het terugdringen van kinderarmoede. We verwijzen naar PNK en naar
SMJP van het OCMW:
 PNK engagement 6: een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s. We brengen

opvoedingsondersteuning daar waar kinderen al aanwezig zijn.
 SMJP 6.4.: De stad regisseert ifv een voldoende betaalbare en toegankelijke kinderopvang én

gezinsondersteuning.
 Armoedebeleidsplan domein structurele aanpak kinderarmoede: “onderzoek opstart

peuterspeelpunt”, ruilwinkel van noodhulp naar duurzame en brede gezinsondersteuning.

De projectoproep die Kind en Gezin eind vorig jaar lanceerde, kadert binnen deze doelstellingen.
Het OCMW tekende hierop in, en kreeg een goedkeuring. Als bijlage het project en bewijs van
goedkeuring.

De uitbouw en werking van dit project wordt afgestemd met de werking en bereik van de
brugfiguren in onderwijs en kinderopvang en tevens de casemanagers in Mission.

Doelstelling
● We willen, gebruik makend van de ruilwinkel SWITCH, brede gezinsondersteuning bieden voor 

aanstaande en jonge gezinnen in armoede;
● We willen SWITCH uitbouwen tot een organisatie: 
 waar materiële noodhulp leidt tot ondersteuning op maat bij de realisatie van de sociale

grondrechten bij de doelgroep;
 die mee de strijd tegen structurele kinderarmoede trekt.
 die mee vrijwilligers ondersteunt in uitbouw van deze werking en zo switch helemaal

uitbouwt.

Concreet omvat het project volgende facetten:
1. Het bereiken van de doelgroep, waarbij het aantal gezinnen als parameter werd

opgenomen bij de meting van het project.
2. Het organiseren van een aanbod

 Info en advies

 Individuele begeleiding (levensdomeinen/grondrechten in kaart brengen, plannen,
organiseren en uitvoeren of ism bestaande diensten)

 Workshops/groepsaanbod/vorming (netwerkversterking)

 Ontmoetingsplek ism ruilwinkel Switch (uitvalsbasis)
Link met buurtwerk

3. Samenwerking met partners uitwerken, organiseren en overleg coördineren en opstart +
leiden van een stuurgroep (OCMW, stad, Akzie, Deelfabriek, Buurtwerk, Kinderopvang,
Huis van het Kind…)

4. Interne en externe communicatie van het project verzekeren
5. Financiële en logistieke opvolging ruilwinkel
6. Projectopvolging (financieel, rapportage, registratie)

De beoogde resultaten zijn:
1. 50% van de bezoekers van Switch bereiken, allen krijgen een intensieve begeleiding op

maat op de verschillende sociale grondrechten (= +- 175 gezinnen)
2. Bij 75% van die 50% toont via de inspanningen een verbetering van de armoedesituatie

(via socio-professionele balans) (= +- 75 gezinnen)



Projectduur
Het project loopt van 01/01/2017 en kent een duurtijd van 3 jaar.

Budget
€ 79 036,00 op jaarbasis.
We voorzien een aanwerving van 1 VTE gedurende de duurtijd van het project + begroten enkele

werkingskosten mbt:
- communicatie
- kleine werkingskosten (telefonie, vervoersonkosten,…)
- aankoop van luiers

Financiële
toetsing

Budget Geen apart budget, maar mogelijk vermits project budgetneutraal is.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Brief van Administrateur-Generaal Kind en Gezin en Secretaris-Generaal departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontvangen op 21/04/2017.

 Projectdossier “Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede
realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding”.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad keurt de opstart van het project voor de duur van 3 jaar goed: het aanbieden van brede
gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede vanuit de materiële
hulpverlening geboden in de ruilwinkel Switch.

De Raad gaat akkoord met een aanwerving van 1 VTE gedurende de duurtijd van het project.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Wijziging reglement thuiszorgtoelage. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Evelyn Dierick Dienst directie Welzijn

Doelstelling Het reglement thuiszorgtoelage in klare taal omzetten en actualiseren ikv de wijzingen
tegemoetkomingen VAPH.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW Kortrijk verleent, onder bepaalde voorwaarden, een thuiszorgtoelage aan hij of zij die
een zekere graad van zorgbehoevendheid heeft en die daardoor hulp nodig heeft van derden.
Naast het criterium zorgbehoevendheid willen we de thuiszorgtoelage toekennen aan personen die
financieel, het meest kwetsbaar zijn. Deze toelage is de uiting van de waardering en steun voor
hij/zij die mits behulp van professionele en/of mantelzorg, thuis kan blijven wonen.
De toelage wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden
omschreven in het reglement.
Personen die de thuiszorgtoelage ontvangen, dienen zelf wijzigingen die een invloed hebben op de
toekenningsvoorwaarden te melden. Indien men niet meer aan de voorwaarden voldoet, eindigt
de uitkering van de thuiszorgtoelage op het einde van de maand waarin de wijziging plaatsvindt.

Beoordeling Naar aanleiding van de jaarlijkse controle op de rechtmatigheid van de toekenning, merkten de
woonzorgzorgverleners meer inbreuken op de naleving van het reglement thuiszorgtoelage. Dit
leidt tot een groter aantal terugvorderingen van de onrechtmatig toegekende toelagen.
In 2016 ontvingen 315 personen de thuiszorgtoelage voor een totaal uitgave van € 69.725,00
Daarvan dienden we bij 25 personen de thuiszorgtoelage volledig of deels terugvorderen. Dit
voor een bedrag van € 3.825,00.

Anderzijds werd ook duidelijk dat de gebruikte formuleringen (cumulatie met andere uitkeringen)
voor interpretatie vatbaar zijn en daarnaast niet meer actueel.

1/ Oude formulering:
Cumulatie met andere uitkeringen
Zorgbehoevenden die gedurende een periode recht hebben op het persoonlijk assistentiebudget
(PAB) hebben gedurende die tijd geen recht op de thuiszorgtoelage.

Zorgbehoevenden die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(VAPH) in een
erkende residentiële voorzieningen verblijven ook al zijn deze personen gedomicilieerd in Kortrijk
en wonen ze op bepaalde tijdstippen op hun domicilie adres, hebben geen recht op de
thuiszorgtoelage. (De Vlaamse Zorgverzekering komt tussen gedurende 1 of 2 maand indien de
persoon gedurende een periode thuis verblijft).

Om hierop een antwoord te formuleren, hebben we het reglement thuiszorgtoelage:
1/ in klare taal omgezet
2/ geactualiseerd ikv de wijzingen tegemoetkomingen VAPH

2/Nieuwe formulering:
Wie heeft geen recht op de thuiszorgtoelage? Zorgbehoevenden die door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een persoonsvolgende financiering krijgen
en gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning, komen niet in
aanmerking voor de thuiszorgtoelage ook al zijn deze personen in Kortrijk gedomicilieerd.
Kan deze formulering goedgekeurd worden?
Dit gewijzigd reglement werd voorgesteld aan Zorg Kortrijk op staf 10 maart jl. Tijdens de
bespreking werd ook het budgethouderschap binnen dienst thuiszorg in vraag gesteld.
Voorstel uit dit overleg is om budgethouderschap te herzien ifv 2018.
Dit gewijzigd reglement werd eveneens voorgelegd aan de thuiszorgpartners op LST-overleg dd
04.04.2017.

Financiële
toetsing

Budget Budgetneutraal
Budgethouderschap heden Dienst Thuiszorg

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  2017 reglement thuiszorgtoelage

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt het reglement thuiszorg 2017 goed.

De raad beslist om het budgethouderschap te herzien ifv 2018: vraag overdracht
budgethouderschap dienst thuiszorg (binnen Zorg Kortrijk), naar Wijkteams Kortrijk binnen
woonzorgdienstverlening OCMW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Leveren van een op maat ingericht attractief voertuig type meubelbak/marktwagen. Voorstel tot
gunning.

Indiener Bart Denys en Ruben Degryse Dienst directie Wijkteams, directie Welzijn

Doelstelling Uitbouw wijkteams: sterkere aanwezigheid in de buurten.

Feitelijke
aanleiding

Met Voiture willen we de wijkteams nog dichter bij de mensen en de buurt brengen. Voiture wordt
een attractieve wagen waarmee we de buurten intrekken. Dankzij Voiture bundelen we de
logistieke ‘bagage’ om in de buurten op een efficiënte manier actief te zijn.
Voiture is op maat gemaakt op basis van een marktwagen die een aantrekkelijke facelift krijgt.
Om het voertuig te realiseren schreven we een bestek uit dat uit drie luiken bestaat: ten eerste
voldoen aan technische vormvereisten (functionele luik) die uitsluitend zijn, ten tweede de
creatieve, innovatieve benadering, ten derde de technische ombouw van het voertuig.

Beoordeling In februari schreven we 6 firma’s aan om mee te dingen aan het bestek, met name:
 Brick a brock – Tussen Bermen 14 – 9000 Gent
 Bolwerk vzw – Spinnerijstraat 105 – 8500 Kortrijk
 Instituut voor Volkswarmte vzw – Oudenaardseheerweg 168 – 9810 Nazareth
 A&C Noyens – Lammerdries-Zuid 16H –B2250 Olen (Industriezone ENA 23 zone 3)
 Carrosserie Lemeire – Sint-Annastraat 255 -9220 Hamme
 Funkie – Keileweg 4 –Rotterdam - Nederland

2 aanvragen voldeden aan de vormvereisten; nl. Funkie en Instituut voor Volkswarmte. De
aanvraag van Bolwerk was onvolledig (vaag) en voldeed niet aan de vormvereisten, waardoor
formeel niks werd ingediend.
Een jury beoordeelde de twee aanvragen door middel van een jurygesprek. De jury bestond uit
drie leden, met name: Dennis Hofman (wijkteams, buurtwerker OCMW), Ruben Degryse
(teamcoach OCMW) en Tim Wittevrongel (technisch leerkracht VTI en CVO VIVO Kortrijk). Hayat
Achrifi, stagiaire in de wijkteams nam de notulatie op zich.
In bijlage kan je omstandig het verslag van de jury nalezen.
Samengevat komt de beoordeling op het volgende:

Instituut voor volkswarmte Funkie

Functioneel Budget: ok
Tweedehandswagen: ok
Rijbewijs type B: Ok
Keuring: Ok
Diagnosecentrum: OK
Parkeersensoren: ok
Airco: Ok
Trekhaak: ok

Budget: ok
Tweedehandswagen: Ok
Rijbewijs type B: niet ok
Keuring:
Diagnosecentrum:
Parkeersensoren: niet ok
Airco: Ok
Trekhaak:

Creatief Zeer creatief ontwerp en voor
alles een oplossing in
samenspraak

Creatief ontwerp doorgestuurd, maar
zeer strak

Ombouw Zeer praktisch in elkaar gestoken. Ombouw nog niet op punt.

Instituut voor volkswarmte
Pro:

 Alles fijn uitgewerkt
 Zien het plan haalbaar
 Creatieve oplossingen + out of the box
 Heel betrokken en leven voor hun beroep
 Dichter bij huis
 2 jaar garantie
 Springt in het oog
 Staan heel dicht bij hetgeen wordt verwacht, zal niet echt veel meer evalueren
 Originele overdekking bij het terras

Contra: keuringsrisico

Funkie:
Pro:

• Het is een bedrijf en moet opbrengen
• Professionele website



• 1 jaar garantie
• Minder keuringsrisico dan bij instituut

Contra
• Verder van huis
• Nonchalant, geen ontwerp op het gesprek
• Mensen moeten al binnenkomen om een drankje te bestellen in de bar
• 1 zitplaats in het gespreksruimte
• Geen deur aan de chauffeurskant

Conclusie:
Unaniem is de jury het erover eens dat het ontwerp van het Instituut op meerdere vlakken beter
scoort. Het plaatje klopt + er is bereidheid om zaken toe te voegen of anders te doen.

Financiële
toetsing

Budget 45.000 euro (inclusief BTW)

Visum ontvanger Goedgekeurd mits de aankoopprijs max. 45.000 bedraagt en de prijs
opgenomen wordt in de raadsbeslissing.

Wetten en
reglementen

 Cfr. wet op de overheidsopdrachten > bestek

Eerdere
beslissingen

 Raad januari 2017: bestek Voiture

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bijlage 1 Verslag jurering Voiture

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad geeft de opdracht aan vzw Instituut voor Volkswarmte uit Nazareth om Voiture te
realiseren.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop van fietstaxi’s. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Bart Denys/Hanne Van Beneden Dienst Team Welzijn

Doelstelling Goedkeuring aankoop via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop van
twee fietstaxi’s.

Feitelijke
aanleiding

Op de zitting van 16 maart 2017 werd een budget van 15.000 euro voorzien voor de aankoop van
twee fietstaxi’s.

In de Kortrijkse binnenstad is de vraag naar vervoer voor personen met een verminderde
mobiliteit over kleine afstanden zeer hoog. Om extra belasting van het stadscentrum te
vermijden, is het niet aangewezen om hiervoor extra bussen of auto’s in te leggen. Door de inzet
van deze taxi’s willen we de verplaatsingsmogelijkheden van personen met een verminderde
mobiliteit in het Kortrijkse stadscentrum verbeteren.

Beoordeling In dit kader werd aan 7 leveranciers een offerte gevraagd voor 2 fietstaxi’s met volgende
specificaties:
 levering en in dienst zetten van overkapte fietstaxi met trapondersteuning
 voldoen aan de huidige wetgeving en zijn geschikt voor stadsverkeer
 ruimte voor 2 à 3 passagiers, lage instap, voorzien van veiligheidsgordels
 elektrische hulpmotor, vermogen 250W (max. snelheid 17km/u)
 batterij 48V, waterdicht en onderhoudsvrij, type Lithium
 bijhorende afzonderlijke elektrische lader bijgeleverd met snoer van minstens 2,5m, aan te

sluiten op een gewoon stopcontact
 maximum 100kg netto
 moet stabiel geparkeerd kunnen worden op een oneffen oppervlak
 maximale snelheid 25 km/u
 fiets en alle onderdelen met CE keuring
 nodige verlichting en reflectoren volgens de Europese en Belgische wetgeving, reflecterende

strip op zijkanten
 hydraulische remmen of rollerbrakes met bediening aan het stuur
 frame staal, minimaal 7 versnellingen, naafversnellingen
 banden voor verharde weg, type lekvrij
 wielen bevestigd met moeren ( geen snelkoppeling )
 zadel in hoogte eenvoudig verstelbaar met snelsluiter. Zadelpin is minimaal 30 cm lang
 ketting uit roestvrij materiaal
 ringslot met de mogelijkheid om een plug in ketting te gebruiken

Voor de voorwaarden en wijze van gunning, stelde facility een bestek op met nr
20170420/BD/OPZB. De opdracht wordt gegund op basis van de afweging van de criteria prijs,
waarborgtermijn en wisselstukken aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte
indiende.

Volgende firma’s werden aangeschreven:
 Mobiel vzw, Min P. Tacklaan 57, 8500 Kortrijk
 Max Mobiel, Voskenslaan 27, 9000 Gent
 Fietskoetsen bvba, Waalsestraat 41, 8000 Brugge
 Cyclart, Sint-Markoenstraat 21A, 9032 Wondelgem (Gent)
 Cycle Maximus, Studio 121 3 Edgar Buildings, George St Bath, BA1 2FJ, UK
 Veloform, Buckower Chaussee 114, 12277 Berlijn
 Trirota-Veloscout, Gutrad UG, Jahnweg 9/2, 88079 Kressbronn am Bodensee, Germany

Volgende offertes werden ontvangen:
 Fietskoetsen bvba, Waalsestraat 41, 8000 Brugge

2 fietstaxi’: € 15.000 inclusief BTW

De dienst Welzijn stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht te gunnen
aan Fietskoetsen bvba, Waalsestraat 41, 8000 Brugge, tegen het bedrag van € 15.000 incl. BTW.

Financiële
toetsing

Budget € 15.000.

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 artikel
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

 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, meer bepaald artikel 105.

 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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  1 offerte

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De aankoop van twee fietstaxi’s voor de dienst welzijn wordt gegund aan Fietskoetsen bvba,
Waalsestraat 41, 8000 Brugge, voor het bedrag van € 15.000 inclusief BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aanpassingswerken aan beide personenliften De Nieuwe Lente. Voorstel tot gunning.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning aanpassingswerken aan beide personenliften De Nieuwe Lente.

Feitelijke
aanleiding

In september 2016 werd door Vinçotte de verplichte risicoanalyse (om de 15 jaar) op beide liften
heruitgevoerd volgens het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van
liften. De opmerkingen van het keuringsorganisme zijn opgesomd in het verslag van de
risicoanalyse en dienen verholpen te worden, zodoende men na de werken een attest van
modernisatie en een attest van herindienststelling kan aanleveren. Deze attesten maken deel uit
van de wettelijke compliance om de liften verder te gebruiken.

Beoordeling Er werd aan 5 firma’s een offerte gevraagd.
Er werden 3 offertes ontvangen:
 Coopman Corona: voor beide liften samen € 16.050,00 exclusief BTW
 Kone: voor beide liften samen € 16.599,00 exclusief BTW
 Thyssen: voor beide liften samen € 18.725,00 exclusief BTW

De firma’s liften De Smet en Verolift lieten weten die werken niet te kunnen uitvoeren.
We stellen voor om deze werken te laten uitvoeren door de firma Coopman Corona.

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 artikel
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden).

 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, meer bepaald artikel 105.

 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, § 3.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  3 offertes
 Verslag risicoanalyse van Vinçotte

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Deze opdracht wordt gegund aan de laagste bieder, zijnde Coopman Orona nv, Mannebeekstraat
3, 8790 Waregem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van (€ 16.050,00 exclusief BTW of
€ 17.013,00 inclusief 6% BTW).

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Upgrade verpleegoproepsysteem in WZC Biezenheem. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Televic bracht ons in oktober 2016 op de hoogte dat het verpleegoproepsysteem in WZC Sint-
Jozef vanaf 2017 end-of-life is.

Beoordeling We maken in Sint-Jozef voor de verpleegoproep gebruik van een Televic Procom platform dat
meer dan 30 jaar geleden door Televic werd geproduceerd en geïnstalleerd.

Televic kan de ondersteuning van dit platform vanaf 2017 niet meer garanderen.
Ze geven aan dat ze als producent worden geconfronteerd met een uitputting van de nodige
componenten en onderdelen.
Daarnaast is de technische ondersteuning op vlak van techniekers zwaar geëvolueerd waardoor
ook de Procom en Axio Care specialisten schaars geworden zijn.
Eind maart 2017 riep Televic bijgevolg een definitieve End of Service af wegens uitputting van de
wisselstukken.

Televic biedt een aantal alternatieve scenario’s aan:
 migreren naar een nieuwe generatie met zoveel mogelijk aandacht voor het hergebruiken van

de bekabeling;
 mobiele oplossingen die ze tijdelijk in een afdeling kunnen plaatsen in geval van een panne

Na een onderhoud met de verkoopsmanager eind december en een plaatsbezoek met een Televic-
technieker eind januari blijkt bovendien dat ook de verpleegoproep van Biezenheem ook op
hetzelfde Procom-platform te draaien.

We ontvingen een offerte voor de ombouw van beide verpleegoproepsystemen (bedragen incl.
BTW):
 Sint-Jozef:

o Materialen: € 59.594,31
o Indienststelling door Televic: € 14.171,52
o Fysieke ombouw door GVE Solutions: € 14.654,77

Goed voor een totaal van € 88.420,60

 Biezenheem:
o Materialen: € 28.944,20
o Indienststelling door Televic: € 7.528,62
o Fysieke ombouw door GVE Solutions: € 8.062,06

Goed voor een totaal van € 44.534,88

Er is een zorgstrategisch dossier lopend voor de site in de Condédreef.
Er is evenwel nog geen duidelijkheid over de precieze timing van dit dossier.
Het is evenwel terecht om vraagtekens te plaatsen bij dergelijke nieuwe investering op deze site;
los van het feit dat de verpleegoproep evenwel inherent aan en noodzakelijk is in een
woonzorgcentrum.

Biezenheem dateert van medio jaren ’90 en heeft nog een langere gebruikscyclus voor de boeg.
Het voorstel is bijgevolg om het verpleegoproepsysteem van Biezenheem te vernieuwen, zo veel
mogelijk hardware te recupereren uit Biezenheem en deze in stock te houden voor eventuele
defecten in Sint-Jozef. In geval van een defect is er nog altijd een inspanningsverbintenis
vanwege Televic waardoor we kleine en middelgrote pannes allicht zonder veel problemen te
boven komen.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.



Wetten en
reglementen

 De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 17, § 3, 2°

 Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen.

 De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 MAT 20 april 2017

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met de upgrade van het verpleegoproepsysteem van WZC Biezenheem in
Bissegem voor een totaal bedrag van € 44.534,88.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Pachtgronden in Geluwe. Voorstel tot gunning lange pacht.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van 15 percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van 10,5
hectare in Geluwe. Deze percelen werden sinds april 1976 verpacht aan de heer Ivan Bonne uit
Geluwe. Op 1 oktober 2015 droeg Ivan Bonne de pacht over aan zijn dochter en schoonzoon; Tim
en Evelyne Vandecandelaere-Bonne.

Deze nieuwe pachters baten een varkensbedrijf uit in Wervik. Als jonge ondernemers wensen zij
hun bedrijf verder uit te bouwen en investeringen te doen met rendement op lange termijn.
Daarom vragen zijn aan het OCMW om hen een pacht van 27 jaar toe te kennen.

Beoordeling Bij de pachtoverdracht van Ivan Bonne startte zoals bepaald in de pachtwet geen nieuwe
pachtperiode. Het ging gewoon om een verderzetting van alle geldende voorwaarden en
termijnen.

De gunning van een pacht van 27 jaar geeft de pachter een grotere zekerheid voor de toekomst.
Voor het OCMW betekent dit een financieel voordeel, namelijk een hogere wettelijke pachtprijs.

De berekening van de wettelijke pachtprijs gebeurt aan de hand van de kadastrale inkomens van
de verpachtte percelen. De kadastrale inkomens worden vermenigvuldigd met de wettelijke
pachtprijscoëfficient. Deze coëfficiënt ligt hoger bij langere pachtcontracten.

BIJVOORBEELD:

Pachtprijscoëfficient bij 9-jarige pacht in de zandleemstreek = 4,97.
Pachtprijs gronden Geluwe = 3.086,37 euro voor 2015-2016.

Pachtprijscoëfficient bij 27-jarige pacht in de zandleemstreek = 7,46.
Pachtprijs gronden Geluwe = 4.632,66 euro voor 2015-2016.

Overzicht van de percelen:

Scie Nr. Ex Aard Opp. K.I. Streek coëff pacht lange pacht

B 135 A bouwland 1 66 20 96 Z1 4,97 477,12 716,16

B 179 bouwland 94 90 55 Z1 4,97 273,35 410,30

B 215 bouwland 79 20 45 Z1 4,97 223,65 335,70

B 216 bouwland 62 00 35 Z1 4,97 173,95 261,10

B 217 bouwland 43 40 26 Z1 4,97 129,22 193,96

B 218 weiland 58 90 45 Z1 4,97 223,65 335,70

B 219 hooiland 49 10 29 Z1 4,97 144,13 216,34

B 232 weiland 51 30 30 Z1 4,97 149,10 223,80

B 233 hooiland 9 60 4 Z1 4,97 19,88 29,84

B 234 hooiland 76 30 35 Z1 4,97 173,95 261,10

B 237 bouwland 3 60 2 Z1 4,97 9,94 14,92

B 230 C weiland 61 50 47 Z1 4,97 233,59 350,62

B 235 A bouwland 97 60 56 Z1 4,97 278,32 417,76

B 236 A bouwland 1 44 10 83 Z1 4,97 412,51 619,18

D 248 B bouwland 57 60 33 Z1 4,97 164,01 246,18

10 55 30 € 3.086,37 € 4.632,66



Tim en Evelyne Vandecandelaere-Bonne verbinden er zich toe in ruil voor de toekenning van de
lange pacht een eenmalige gift aan de armen te betalen van € 500 per hectare. Dit komt neer op
een totaal bedrag van € 5.276,50.

Een lange pachtovereenkomst van 27 jaar kan alleen opgesteld worden via een authentieke akte.
Er wordt voorgesteld notaris Thierry Devos uit Wervik hiervoor aan te stellen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Pachtwet van 4 november 1969

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de toekenning van een lange pacht van 27 jaar aan Tim en Evelyne
Vandecandelaere-Bonne voor de gronden in Geluwe.

Rekening houdend met de ligging en de aard van de gronden gaat de raad akkoord met een gift
van € 500 per hectare of 5.276,50 euro voor de totale oppervlakte.

De raad stelt notaris Thierry Devos uit Wervik aan om de authentieke akte te verlijden. De
aktekosten zijn voor de vragende partij, namelijk de pachter.

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

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Bekrachtiging selectieprocedure stafmedewerker facility.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

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

Feitelijke
aanleiding

Vacantverklaring functie stafmedewerker facility

Beoordeling In de raad van 20 april 2017 werd de functie van stafmedewerker facility 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 selectiebureau Vandelanotte voorgesteld om het
assessment center te organiseren. Het selectiebureau Vandelanotte 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
toetsing

Budget Ok maar pas vanaf 2018 (cfr. bespreking 29/09/2016 op MAT).

Visum ontvanger Goedgekeurd voor zover budgetwijziging indien aanwerving in 2017.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Vacantverklaring functie stafmedewerker facility in de raad van 20 april 2017

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

De uitgewerkte acties te bekrachtigen, zoals bepaald in de raad van 20 april 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
 facebookcampagne Roularta
 de digitale pers

 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: het

diensthoofd facility en de consultant van selectiebureau Vandelanotte
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 bouwkundig ingenieur.

 de selectiecriteria zijn de competenties:

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

 de selectietechnieken zijn:

 schriftelijke proef:

o uitwerken van functie gerelateerde case(s)/opdrachten 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.

 de samenstelling van de selectiecommissie:

o Peter Van der Velden, diensthoofd patrimonium Zorgbedrijf Roeselare, extern
o Mathieu Desmet, diensthoofd facility Stad Kortrijk, extern
o Sarah vandebroucke of Veerle Cool, consultants Vandelanotte, extern
o Rik Lambert, diensthoofd facility OCMW Kortrijk–VZW Zusters Augustinessen, intern
o Veerle De Bosschere, selectieverantwoordelijke, intern, secretaris van de jury



 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

 verspreiding van de vacature vanaf 12 mei 2017
 indienen van de kandidaturen op ten laatste 14 juni 2017
 schriftelijke proef 2e helft juni – 1e helft juli 2017
 mondelinge proef juli – augustus 2017
 assessment: augustus 2017
 aanstelling en vastleggen werfreserve

in de raad 31 augustus 2017

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

- aanvaarden en weigeren kandidaten: raad 15 juni 2017
- aanstelling + vastleggen werfreserve: raad 31 augustus 2017

Opvolging en
communicatie


