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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Toelichting over de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen op grondgebied Kortrijk en aanduiding van de

vertegenwoordigers in de buitengewone algemene vergaderingen van CVBA De Goedkope Woning en CVBA De Zuid-

West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 29 juni 2017.

3. CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017 om 15u30.

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

4. CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij – buitengewone algemene vergadering van

29 juni 2017 om 16u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

5. CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017 om 17u30.

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

6. CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017 om 18u30.

Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger. Aanduiden vertegenwoordiger vanuit de OCMW-raad in

CVBA met een sociaal oogmerk “Wonen Regio Kortrijk”.

7. CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – Kapitaalverhoging. Aktename.

8. OCMW-vereniging AUDIO: Aktename jaarrekening 2016.

9. OCMW-vereniging W13: Aktename jaarrekening 2016.

10. Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en uitvoerbaarverklaring.

11. Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang De Puzzel. Voorstel tot aanpassing.

12. Digitalisering kinderopvang: de gezinsopvang (dienst voor onthaalouders) en de groepsopvang (de Blokkenhuizen).

Voorstel tot goedkeuring.

13. Softwaremodule ‘Beheer GPMI’. Voorstel tot aankoop.

14. Vernieuwing Microsoft Office 365 licenties. Voorstel tot gunning.

15. Temperatuurregistratie en alarmering. Voorstel tot aankoop systeem.

16. Geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem. Voorstel tot gunning.

17. Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk. Voorstel tot gunning.

18. Aankoop bain-mariewagens. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

19. Aankoop kaas- en vleessnijmachine. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

20. Cv-installatie in 4 woningen in de Mortagnelaan Bellegem. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

21. Volmacht aan intercommunale Leiedal voor het organiseren van een offerteaanvraag voor de groepsaankoop van aardgas

en van elektriciteit voor de periode 2018-2020. Voorstel tot goedkeuring.

22. Evaluatie decretale graden: aanstelling extern bureau – samenwerking met Jobpunt Vlaanderen.

23. Vacantverklaring administratief medewerker en vastleggen selectieprocedure.

24. Feitelijke vereniging Sodiperkoo. Voorstel tot aanstelling nieuwe secretaris vanaf 1 januari 2018.

25. Varia
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Onderwerp Toelichting over de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen op grondgebied Kortrijk en
aanduiding van de vertegenwoordigers in de buitengewone algemene vergaderingen van CVBA De
Goedkope Woning en CVBA De Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 29 juni 2017.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Toelichting Omschrijving
 Op grondgebied Kortrijk zijn er maar liefst 5 SHM’s actief: Goedkope Woning, Eigen Haard,

Eigen Haard is Goud Waard, Zuid-West-Vlaamse en De Leie. Daarnaast zijn er nog het
Sociaal Verhuurkantoor De Poort, een sociaal huuraanbod vanuit het OCMW en initiatieven
van het Vlaams Woningfonds.

 De stad maakt werk van een fusie van SHM’s Eigen Haard is Goud Waard (deel Kortrijk),
Goedkope Woning en Zuid-West-Vlaamse, samen goed voor ongeveer 2.500 sociale
huurwoningen op grondgebied van de Stad Kortrijk plus een regionale koop- en
kredietactiviteit.

 Omwille van pragmatische redenen (nieuwe juridische structuur oprichten kost meer tijd en
geld) functioneert de Goedkope Woning als opslorpende maatschappij maar de statuten
worden grondig vernieuwd om tot een nieuwe maatschappij Wonen Regio Kortrijk te komen.

Uitgangspunten fusie
 Vlaamse regelgeving

o Steden en gemeentes moeten regie (kunnen) opnemen van het lokaal woonbeleid,
de historisch gegroeide versnippering van SHM’s in stad en regio Kortrijk maakt dit
zeer moeilijk.

o Elke SHM moet tegen 2019 een minimale schaalgrootte van 1.000 sociale woningen
hebben, Eigen Haard is Goud Waard (Lauwe) en de Zuid-West-Vlaamse voldoen hier
niet aan.

 Krachten bundelen, versnippering tegengaan (cfr. Streekpakt RESOC en Plan Nieuw Kortrijk)
o Huurpatrimonium op het niveau van een middelgrote stad als Kortrijk clusteren is

het minimum om tot een echt slagkrachtige maatschappij te komen.
o Drie van de vijf SHM’s op Kortrijks grondgebied worden samengevoegd, samen

bezitten deze drie SHM’s 95% van alle sociale huurwoningen in Kortrijk.
o Dit is een eerste stap naar één grote regionale SHM, hiervoor bestaat op vandaag

nog geen draagvlak in de regio.
 Meer slagkracht, meer efficiëntie, meer klantvriendelijkheid

o Middelen, kennis, ervaring en expertise worden gebundeld, alle personeelsleden
blijven aan boord, met behoud van hun rechten.

o Er komt één aanspreekpunt voor het beleid, voor de sociale partners, voor de
overgrote meerderheid van de Kortrijkse huurders (één inschrijvingslijst,
uniformiseren toewijzings- en financieringssystemen).

o Alle lopende en geplande projecten, inclusief de koopprojecten, worden weerhouden
en waar mogelijk nog versterkt en versneld door clusteren van middelen en snellere
beslissingsstructuren.

 Een nieuwe maatschappij, die soberheid en transparantie hoog in het vaandel draagt
o De maatschappij krijgt een nieuwe naam, een nieuw bestuur, een nieuwe structuur

en er wordt een open assessment uitgeschreven om de algemeen directeur aan te
stellen i.f.v. maximale objectiviteit.

o Correctere vertegenwoordiging van de lokale besturen.
o Minder bestuurders.

Krachtlijnen fusievoorstel
 Timing en methodiek

o De fusie is voorbereid en gecoördineerd door een stuurgroep met
vertegenwoordigers van Stad en OCMW Kortrijk en de drie SHM’s en een door de
drie SHM’s gezamenlijk aangestelde revisor en notaris.

o De fusie vindt plaats op basis van de cijfers van de jaarrekening van 2016, deze zijn
slechts 6 maanden geldig, daarom dient de fusie doorgevoerd te zijn voor 1 juli.

o Als waarderingsmethode wordt gebruik gemaakt van de nominale waarde van de
aandelen op het moment van de fusie en niet van boekhoudkundig eigen vermogen,
rendement, … Dit is de gebruikelijke en door VMSW aangeraden praktijk.

 De fusie verloopt in drie stappen
o Eigen Haard is Goud Waard wordt opgesplitst, het Menens patrimonium komt bij Ons

Dorp Menen, het Kortrijkse Patrimonium bij Goedkope Woning. De aandelen die



Menen hierdoor krijgt in de Goedkope Woning worden geruild met de aandelen die
Kortrijk hierdoor krijgt in Ons Dorp.

o De Goedkope Woning fusioneert met de Zuid-West-Vlaamse.
o Voorafgaand aan de fusie met de Zuid-West-Vlaamse voert De Goedkope Woning

een kapitaalsverhoging door, om te vermijden dat de aandelen van stad en OCMW
Kortrijk te verregaand verwateren (advies VMSW en revisor op basis van de
verhouding tussen het eigen vermogen van beide SHM’s, ZWVL 9,9 miljoen euro en
GW 27,1 miljoen euro).

 Er komen nieuwe statuten
o De fusiemaatschappij krijgt de naam Wonen Regio Kortrijk.
o Alle aandeelhouders van de drie SHM’s krijgen aandelen in de nieuwe

fusiemaatschappij. De grootste aandeelhouders worden respectievelijk stad Kortrijk
(58,34%), provincie West-Vlaanderen (10,82%), Vlaamse overheid (7,35%) en
OCMW Kortrijk (6,93%).

o Er komt een nieuwe raad van bestuur met 13 bestuurders (decretaal bepaald)
waarvan 8 voor stad/OCMW Kortrijk, 1 voor de Provincie, 3 voor de andere
gemeentes/OCMW’s, 1 voor de andere inschrijvers.

Chronologisch overzicht van de nodige beslissingen te nemen op 29 juni 2017.

1. BAV Eigen Haard is Goud Waard (13u30) – opsplitsing en ontbinding

Het OCMW is geen aandeelhouder.

Goedkeuring van het voorstel tot splitsing van de CVBA waarbij 59 % van de aandelen worden
overgedragen aan de overnemende vennootschap Ons Dorp en 41 % van de aandelen worden
overgedragen aan CVBA De Goedkope woning.

Doel: splitsing en ontbinding van de vennootschap met oog op de overdracht van de
eigendommen op Kortrijks grondgebied (voornamelijk in Marke, Aalbeke en Rollegem) naar CVBA
De goedkope woning en van de eigendommen op grondgebied Menen (Lauwe) naar CVBA Ons
Dorp.

2. BAV Ons Dorp (14u30) – overname deel Menen

Het OCMW is geen aandeelhouder.

Besluit tot aanvaarding van de overgedragen activa en passiva vanuit de splitsing van CVBA Eigen
Haard is Goud Waard.

Doel: via dit besluit worden de eigendommen op grondgebied Menen (Lauwe) overgedragen naar
CVBA Ons Dorp.

3. BAV De Goedkope Woning (15u30) – overname deel Kortrijk

Agendapunt 3 OCMW-raad van 15 juni 2017

Het OCMW is aandeelhouder.

Besluiten:
 instemmen met het splitsingsvoorstel en overdracht naar CVBA De Goedkope Woning en

de daarmee gepaard gaande statutenwijziging.
 Afvaardiging van een vertegenwoordiger naar de buitengewone algemene vergadering
 De vertegenwoordiger opdragen de op de agenda geplaatste punten goed te keuren

4. BAV De Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (16u30) - fusie

Agendapunt 4 OCMW-raad van 15 juni 2017

Het OCMW is aandeelhouder.

Besluiten:
 Instemmen met het fusievoorstel met CVBA De Goedkope woning als overnemende

vennootschap en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging
 Afvaardiging van een vertegenwoordiger naar de buitengewone algemene vergadering
 De vertegenwoordiger opdragen de op de agenda geplaatste punten goed te keuren



5. BAV De Goedkope Woning (17u30) - fusie

Agendapunt 5 OCMW-raad van 15 juni 2017

Het OCMW is aandeelhouder.

Besluiten:
 Als overnemende vennootschap instemmen met het fusievoorstel met CVBA Zuid-West-

Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en de daarmee gepaard gaande
statutenwijziging

 Afvaardiging van een vertegenwoordiger naar de buitengewone algemene vergadering
 De vertegenwoordiger opdragen de op de agenda geplaatste punten goed te keuren

6. BAV De Goedkope Woning (18u30)

Agendapunt 6 OCMW-raad van 15 juni 2017

Het OCMW is aandeelhouder.

Besluiten (onder voorbehoud van goedkeuring van de overname, de fusie en de statutenwijziging
op de BAV):

 De huidige bestuursmandaten in CVBA De Goedkope Woning beëindigen
 Een nieuwe vertegenwoordiger namens het OCMW afvaardigen in de vernieuwde CVBA

met een sociaal oogmerk “Wonen Regio Kortrijk”.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

 De raad besliste in de zitting van 21 januari 2016 dat het OCMW vertegenwoordigd wordt in
de raad van bestuur van CVBA Goedkope Woning door raadslid Lieve Vansevenant en
deskundige Mario Craeynest.

 De raad besliste in de zitting van 17 januari 2013 dat raadslid Frederik Benoit verkozen werd
verklaard als lid van de algemene vergadering van de Zuid-West-Vlaamse
huisvestingsmaatschappij.

Besluitvormings-
proces

 CBS 29 mei 2017
 GR 12 juni 2017

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen De voorzitter roept op om de vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergaderingen van
CVBA Goedkope Woning op 29 juni 2017, bij geheime stemming en in één stemronde aan te
wijzen. Elk raadslid beschikt hierbij over één stem.
Er werden dertien stemmen uit de stembus genomen.
De stemming heeft volgende uitslag:
 raadslid … bekomt … stemmen
 raadslid … bekomt … stemmen
 raadslid … bekomt … stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist dat … het OCMW zal vertegenwoordigen in de buitengewone algemene
vergaderingen van CVBA Goedkope Woning op 29 juni 2017, 15u30, 17u30 en 18u30.

Raadslid Frederik Benoit is verhinderd op 29 juni 2017. Hij stelt voor om zich te laten vervangen
door raadslid Michel De Wandel. De raad beslist dat raadslid Michel De Wandel het OCMW als
plaatsvervanger van raadslid Frederik Benoit zal vertegenwoordigen in de buitengewone
algemene vergadering van CVBA De Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij op 29 juni
2017 om 16u30.
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Onderwerp CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – buitengewone algemene vergadering van 29
juni 2017 om 15u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het
dossier uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks huurpatrimonium vervat zit in
één nieuwe huisvestingsmaatschappij en waarbij de regionale kooppoot tevens gegarandeerd is in
deze maatschappij.

Om deze fusie juridisch-technisch te organiseren vinden er op 29 juni 2017 een reeks
buitengewone algemene vergaderingen plaats van:
 CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard
 CVBA met een sociaal oogmerk Ons Dorp
 CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning
 CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij

Het OCMW is aandeelhouder van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning en van CVBA
met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Deze nota regelt het bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW voor de
buitengewone algemene vergadering van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning van
29 juni 2017, 15u30.

Feitelijke
aanleiding

Per brief van 16 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning het OCMW uit
voor haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017, 15u30.

Beoordeling Het OCMW is aandeelhouder bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning, opgericht op
17 mei 1923. De laatste statutenwijziging dateert van 13 juni 2012.

De agenda ziet er als volgt uit :

1. Beëindiging van het mandaat als bestuurder van de heer You-Ala Sliman en benoeming van de
heer Philippe De Coene als bestuurder, dit alles met ingang van 27 september 2016

2. Besluit tot splitsing door overneming “Eigen Haard is Goud Waard”

2.1 Splitsingsvoorstel en verslagen

Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand vóór
onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en
waarvan zij binnen dezelfde termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen
overeenkomstig artikel 733 van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder:

 het splitsingsvoorstel conform artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld
door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde
vennootschap “Eigen Haard is Goud Waard”, en opgesteld door het bestuursorgaan van de
overnemende vennootschappen, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning” en de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Ons Dorp”;

 de overeenkomstig artikel 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde
verslagen:

* het splitsingsverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over
het voorgelegde splitsingsvoorstel en

* het controleverslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel van elke
betrokken vennootschap.

2.2 Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 732 Wetboek van Vennootschappen
van de belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief van het vermogen hebben
voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de
laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

2.3. Beslissing tot splitsing
 Besluit tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap “Goedkope Woning” in tweehonderd



vijftig (250) nieuwe aandelen en bijhorende aanpassing van de statuten, voorafgaandelijk
aan het besluit tot splitsing door overneming.

 Besluit tot splitsing door overneming van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Eigen Haard Is Goud Waard”, met zetel te Menen
(Lauwe), Lauwbergstraat 121 bus 1, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0405.480.388, overeenkomstig het voormelde voorstel door middel
van de overdracht - ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de tegenwoordige
vennootschap - van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, deels aan de
overnemende vennootschappen “GOEDKOPE WONING” en deels aan “ONS DORP”.

3. Omschrijving van de aan Goedkope Woning over te dragen bestanddelen van activa en passiva
- Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de splitsing voortvloeiende
overdracht - Kapitaalverhoging.

4. Aanpassing van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning” aan de beslissing tot splitsing:
 wijzigingen van artikel 5 met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen om de tekst

in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de splitsing,
 overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen: vaststelling van de

gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het
maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap .

5. Wijziging van artikel 25 de statuten met betrekking tot de stemkrachtbeperking, door
schrapping van de zinnen “Ze hebben evenveel stemmen als ze aandelen bezitten, doch niemand
kan aan de stemming deelnemen voor meer dan een vijfde van het aantal stemmen verbonden
aan de uitgegeven aandelen in hun geheel of meer dan twee vijfde van het aantal stemmen
verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.”

6. Bevoegdheden

7. Gebeurlijke herschikkingen van de bestuurdersmandaten na splitsing : benoemingen en
beëindigingen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 CBS 29 mei 2017
 GR 12 juni 2017

Bijlagen  Nieuwe statuten goedgekeurd BAV 20120613.pdf
 uitnodiging BAV 15u30.pdf
 Bijzonder verslag bestuurders i.h.k.v. splitsing CVBA Eigen haard is goud waard.pdf
 Voorstel splitsing CVBA Eigen haard is goud waard.pdf
 Goedkope Woning - Nieuwe statuten na splitsing.pdf

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad stemt in met het splitsingsvoorstel conform artikel 728 van het Wetboek van
Vennootschappen, opgesteld door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te
weten de CVBA met een sociaal oogmerk “Eigen Haard is Goud Waard”, en door het
bestuursorgaan van de overnemende vennootschappen, te weten de CVBA met een sociaal
oogmerk “Goedkope Woning” en de CVBA met een sociaal oogmerk “Ons Dorp”, d.d. 26/04/2017
waarvan het voorstel tot splitsing in bijlage gaat en de daarmee gepaard gaande
statutenwijziging.

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen
de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden
genomen, goed te keuren.
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Onderwerp CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij – Buitengewone
algemene vergadering van 29 juni 2017 om 16u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat
vertegenwoordiger.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het
dossier uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks huurpatrimonium vervat zit in
één nieuwe huisvestingsmaatschappij en waarbij de regionale kooppoot tevens gegarandeerd is in
deze maatschappij.

Om deze fusie juridisch-technisch te organiseren vinden er op 29 juni 2017 een reeks
buitengewone algemene vergaderingen plaats van:
 CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard
 CVBA met een sociaal oogmerk Ons Dorp
 CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning
 CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij

Het OCMW is aandeelhouder van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning en van CVBA
met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Deze nota regelt het bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW voor de
buitengewone algemene vergadering van CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij van 29 juni 2017, 16u30.

Feitelijke
aanleiding

Per brief van 19 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij het OCMW uit voor haar buitengewone algemene vergadering van 29
juni 2017, 16u30.

Beoordeling Het OCMW is aandeelhouder bij CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappij, opgericht op 21 december 1936. De laatste statutenwijziging dateert
van 22 oktober 2015.

De raad van bestuur van CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappij heeft ingestemd met het fusievoorstel met CVBA met een sociaal
oogmerk Goedkope Woning en de raad van bestuur heeft beslist het fusievoorstel in een
buitengewone algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen aan de vennoten.

De agenda luidt als volgt:

1. Besluit tot fusie

1.1 Fusievoorstel en verslagen

Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand vóór
onderhavige vergaderíng op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en
waarvan zij binnen dezelfde termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen
overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder:

 het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door
het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde
vennootschap "Zuid- West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij", en opgesteld door het
bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "Goedkope Woning";

 de overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde
verslagen:
 het fusieverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over het

voorgelegde fusievoorstel en
 het controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel van elke betrokken

vennootschap.

1.2 Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 696 Wetboek van Vennootschappen
van de belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief van het vermogen hebben



voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste
algemene vergadering die tot de fusie besluit.

1.3 Beslissing tot fusie

 Besluit tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap "Zuid-West-Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappij" in zeshonderd twintig (620) nieuwe aandelen en bijhorende
aanpassing van de statuten, voorafgaandelijk aan het besluit tot fusie.

 Besluit tot fusie door overname door de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning”, met zetel te Kortrijk,
Nieuwstraat 13, rechtspersonenregister nummer 0405.342.610, overeenkomstig het
voormelde voorstel door middel van de overdracht - ten gevolge van de ontbinding zonder
vereffening van de tegenwoordige vennootschap - van het gehele vermogen, rechten en
verplichtingen van de vennootschap "Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij",
aan de overnemende vennootschap "Goedkope Woning".

2. Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva.

3. Ontbinding zonder vereffening.

4. Kwíjting.

5. Bevoegdheden.

Gezien dit over een statutenwijziging gaat is er een vertegenwoordiging noodzakelijk van 75
procent van de uitgegeven aandelen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 De raad besliste in de zitting van 17 januari 2013 dat raadslid Frederik Benoit verkozen werd
verklaard als lid van de algemene vergadering van de Zuid-West-Vlaamse
huisvestingsmaatschappij.

Besluitvormings-
proces

 CBS 29 mei 2017
 GR 12 juni 2017

Bijlagen  uitnodiging 19-05-2017 - Z-W-V SHM - BAV.pdf
 statuten - coördinatie na wijziging 2015.pdf
 aandelen (uit jaarverslag 2016).pdf
 Bijzonder verslag raad van bestuur i h k v geplande fusie BV CVBA SO GOEDKOPE WONING

met BV CVBA SO ZUID-WEST-VLAAMSE SHM.pdf
 voorstel nieuwe statuten.docx
 ZWV SHM - GW fusie door overname - pv overgenomen venn versie.docx
 Definitief fusievoorstel Goedkope Woning - ZWVL SHM.pdf
 controle verslag fusie VCR.pdf
 controleverslag Auditas GoedkopeWoning.pdf

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad stemt in met het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van
Vennootschappen, opgesteld door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te
weten de CVBA met een sociaal oogmerk "Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij",
en opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de CVBA met
een sociaal oogmerk "Goedkope Woning" en met de daarmee gepaard gaande statutenwijziging.

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op de op de
agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen,
goed te keuren.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 5

Onderwerp CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – buitengewone algemene vergadering van 29
juni 2017 om 17u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het
dossier uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks huurpatrimonium vervat zit in
één nieuwe huisvestingsmaatschappij en waarbij de regionale kooppoot tevens gegarandeerd is in
deze maatschappij.

Om deze fusie juridisch-technisch te organiseren vinden er op 29 juni 2017 een reeks
buitengewone algemene vergaderingen plaats van:
 CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard
 CVBA met een sociaal oogmerk Ons Dorp
 CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning
 CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij

Het OCMW is aandeelhouder van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning en van CVBA
met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Deze nota regelt het bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW voor de
buitengewone algemene vergadering van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning van
29 juni 2017, 17u30.

Feitelijke
aanleiding

Per brief van 16 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning het OCMW uit
voor haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017, 17u30.

Beoordeling Het OCMW is aandeelhouder bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning, opgericht op
17 mei 1923. De laatste statutenwijziging dateert van 13 juni 2012.

De agenda ziet er als volgt uit :

1. Besluit tot fusie door overneming van Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij

1.1 Fusievoorstel en verslagen

Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand vóór
onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en
waarvan zij binnen dezelfde termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen
overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder:

 het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door
het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde
vennootschap “Zuid- West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij”, en opgesteld door het
bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning”;

 de overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde
verslagen:
 het fusieverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over het

voorgelegde fusievoorstel en
 het controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel van elke betrokken

vennootschap.

1.2 Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 696 Wetboek van Vennootschappen
van de belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief van het vermogen hebben
voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste
algemene vergadering die tot de fusie besluit.

1.3. Beslissing tot fusie

Besluit tot fusie door overname van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Zuid-West-Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappij”, met zetel te 8500 Kortrijk, Damkaai 5, rechtspersonenregister Gent



afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0405.336.175, overeenkomstig het voormelde voorstel
door middel van de overdracht - ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de
tegenwoordige vennootschap - van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, aan de
overnemende vennootschap “GOEDKOPE WONING”.

2. Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva - Vaststelling van de
boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht - Kapitaalverhoging.

3. Aanpassing van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning” aan de beslissing tot fusie:

 wijzigingen van artikel 5 met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen om de tekst
in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de fusie,

 overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen: vaststelling van de
gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap en het
maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap .

4. Wijziging van de statuten met betrekking tot het bestuur (aantal leden en voorbehouden
mandaten)

5. Wijziging van de statuten met betrekking tot de naam: wijziging van de naam van de
vennootschap van “Goedkope Woning” in “Wonen Regio Kortrijk”.

6. Vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.

7. Bevoegdheden

8. Gebeurlijke herschikkingen van de bestuurdersmandaten na fusie: benoemingen en
beëindigingen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

 De raad besliste in de zitting van 21 januari 2016 dat het OCMW vertegenwoordigd wordt in
CVBA De Goedkope Woning door raadslid Lieve Vansevenant en deskundige Mario Craeynest.

Besluitvormings-
proces

 CBS 29 mei 2017
 GR 12 juni 2017

Bijlagen  Voorstel van amendement in statuten.docx
 Goedkope Woning - Nieuwe statuten na splitsing kapitaalverhoging en fusie.pdf
 uitnodiging BAV 17u30.pdf
 Bijzonder verslag raad van bestuur i.h.k.v. geplande fusie BV CVBA SO GOEDKOPE WONING

met BV CVBA SO ZUID-WEST-VLAAMSE SHM.pdf
 Fusievoorstel Goedkope Woning - ZWVL SHM.pdf
 Goedkope Woning - ZWV SHM fusie door overname pv overnemende venn.pdf
 Nieuwe statuten goedgekeurd BAV 20120613.pdf

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad stemt in met het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van
Vennootschappen, opgesteld door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te
weten de CVBA met een sociaal oogmerk “Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij”,
en opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de CVBA met
een sociaal oogmerk “Goedkope Woning”, en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging.

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op de op de
agenda geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen,
goed te keuren.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 6

Onderwerp CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – Buitengewone algemene vergadering van 29
juni 2017 om 18u30. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger. Aanduiden
vertegenwoordiger vanuit de OCMW-raad in CVBA met een sociaal oogmerk “Wonen Regio
Kortrijk”.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het
dossier uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks huurpatrimonium vervat zit in
één nieuwe huisvestingsmaatschappij en waarbij de regionale kooppoot tevens gegarandeerd is in
deze maatschappij.

Om deze fusie juridisch-technisch te organiseren vinden er op 29 juni 2017 een reeks
buitengewone algemene vergaderingen plaats van:
 CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard
 CVBA met een sociaal oogmerk Ons Dorp
 CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning
 CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij

Het OCMW is aandeelhouder van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning en van CVBA
met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Deze nota regelt het bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW voor de
buitengewone algemene vergadering van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning van
29 juni 2017, 18u30, alsmede de (voorwaardelijke) voordracht van één bestuursmandaat voor de
vernieuwde huisvestingsmaatschappij CVBA met een sociaal oogmerk “Wonen Regio Kortrijk”.

Feitelijke
aanleiding

Per brief van 23 mei 2017 nodigt CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning het OCMW uit
voor haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017, 18u30.

Beoordeling Het OCMW is aandeelhouder bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning, opgericht op
17 mei 1923. De laatste statutenwijziging dateert van 13 juni 2012.

De agenda ziet er als volgt uit (enig agendapunt):

Herschikkingen van de bestuurdersmandaten : beëindigingen en benoemingen.

Deze algemene vergadering zal enkel georganiseerd worden in geval de fusie tussen CVBA met
een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en CVBA met een
sociaal oogmerk Goedkope Woning in de voorafgaande bijzondere algemene vergaderingen op 29
juni 2017 voltrokken worden. Zo niet, dient de oproeping voor deze vergadering als onbestaande
te worden beschouwd.

Op 29 juni 2017 vinden de opeenvolgende bijzondere algemene vergaderingen van CVBA met een
sociaal oogmerk Goedkope Woning plaats in functie van de overname van het Kortrijks deel van
CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard en de fusie met CVBA met een sociaal
oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Indien zowel de overname als de fusie zich kunnen voltrekken (of m.a.w. op voorwaarde dat de
bevoegde algemene vergaderingen daartoe beslissen en de statutenwijzigingen goedkeuren op
29/6), wordt voorzien in een raad van bestuur die niet langer bestaat uit 9 bestuurders, maar uit
13 bestuurders, waarvan 8 namens de stad Kortrijk en 1 namens OCMW Kortrijk.

Artikel 12 van de statuten gaat luiden:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit 13 leden.
De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 3 jaar.
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden voor de Provincie.
Acht mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor de Gemeente Kortrijk en/of het OCMW
van Kortrijk.
Drie mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor andere gemeenten en OCMW’s.
Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden voor de andere inschrijvers die geen provincie,
gemeente of OCMW zijn. ..."

Aldus dient de OCMW-raad, onder voorbehoud van voorgaande, 1 kandidaat-gemandateerde



namens het OCMW voor de raad van bestuur van de vernieuwde huisvestingsmaatschappij CVBA
met een sociaal oogmerk "Wonen Regio Kortrijk" (dus na de overname door splitsing van CVBA
met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard én de overname door fusie met CVBA met
een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij) aan de bijzondere
algemene vergadering van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning van 29 juni 2017
om 18u30 voor te dragen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

 De raad besliste in de zitting van 21 januari 2016 dat het OCMW vertegenwoordigd wordt in
CVBA De Goedkope Woning door raadslid Lieve Vansevenant en deskundige Mario Craeynest.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Goedkope Woning - Nieuwe statuten na splitsing kapitaalverhoging en fusie.pdf
 Uitnodiging BAV 18u30.pdf

Tussenkomst ter
zitting

 CBS 29 mei 2017
 GR 12 juni 2017

Stemmen De voorzitter roept op om de vertegenwoordiger bij geheime stemming en in één stemronde aan
te wijzen. Elk raadslid beschikt hierbij over één stem.
Er werden dertien stemmen uit de stembus genomen.
De stemming heeft volgende uitslag:
 raadslid … bekomt … stemmen
 raadslid … bekomt … stemmen
 raadslid … bekomt … stemmen

Voorstel van
beslissing

Op voorwaarde van de goedkeuring van de overname, de fusie en de statutenwijziging door de
bijzondere algemene vergaderingen van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning op 29
juni, de huidige bestuursmandaten in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning te
beëindigen, zijnde raadslid Lieve Vansevenant en deskundige Mario Craeynest.

Op voorwaarde van de goedkeuring van de overname, de fusie en de statutenwijziging door de
bijzondere algemene vergaderingen van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning op 29
juni, de volgende vertegenwoordiger voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van
bestuurder van de vernieuwde huisvestingsmaatschappij CVBA met een sociaal oogmerk "Wonen
Regio Kortrijk" voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de
hernieuwing van de gemeenteraad in 2019: …

De vertegenwoordiger van het OCMW zal het stemgedrag van de vertegenwoordiger van de stad
volgen en op exact dezelfde kandidaat-bestuursleden stemmen.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 7

Onderwerp CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning – Kapitaalverhoging. Aktename.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling De OCMW-raad neemt akte van de kapitaalverhoging in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope
Woning waarop de Stad intekent.

Feitelijke
aanleiding

De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen het
dossier uitwerken om tot een fusie te komen zodat het Kortrijks huurpatrimonium vervat zit in
één nieuwe huisvestingsmaatschappij en waarbij de regionale kooppoot tevens gegarandeerd is in
deze maatschappij.

Het aandelenbezit van Stad Kortrijk in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning zou door
fusie met de CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale
Huisvestingsmaatschappij verwateren van 76% aanvankelijk naar iets meer dan 54%, dit terwijl
de CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij “slechts”
26,7% zal bijdragen aan het eigen vermogen van de nieuwe maatschappij CVBA met een sociaal
oogmerk Goedkope Woning.

Beoordeling Een correctie dringt zich op door kapitaalsverhoging, dit is een praktijk die ook in het draaiboek
fusie van de VMSW wordt aangeraden.

De revisor stelt voor om het geplaatst kapitaal gelijk te stellen volgens de verhouding van het
eigen vermogen, omdat het huidig geplaatst kapitaal niet de verhouding weergeeft van het eigen
vermogen.

Om het geplaatst kapitaal gelijk te schakelen is er een kapitaalsverhoging van afgerond 150.000
EUR vereist in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning nadat de splitsing van CVBA met
een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard is voltrokken en dit patrimonium bij CVBA met
een sociaal oogmerk Goedkope Woning is gevoegd, doch vooraleer de fusie met CVBA met een
sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij wordt voltrokken. Van
deze kapitaalverhoging is slechts ¼ te volstorten.

Indien deze kapitaalsverhoging wordt gedaan bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope
Woning na splitsing van CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard en het
voegen bij CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning, doch vooraleer de fusie van CVBA
met een sociaal oogmerk Goedkope Woning met de CVBA met een sociaal oogmerk Zuid-West-
Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij wordt voltrokken, dan komt Kortrijk (Stad + OCMW)
aan 97% aandelen in CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning voor de fusie.

Na de fusie van CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning met CVBA met een sociaal
oogmerk Zuid- West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij Kortrijk en na de aandelenruil
met Menen komt Kortrijk en OCMW Kortrijk aan 76,7%.

Omdat het echter niet het opzet is van Stad Kortrijk om de absolute meerderheid te bekomen in
de nieuwe maatschappij, stelt Stad Kortrijk een beperktere kapitaalsverhoging voor na splitsing
CVBA met een sociaal oogmerk Eigen Haard is Goud Waard en voor dat de fusie met CVBA met
een sociaal oogmerk Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij wordt voltrokken van
50.000 EUR, waarvan ¼ wordt volstort.

Het aandelenbezit van Stad Kortrijk en OCMW Kortrijk wordt dan als volgt:

Aandelenbezit:

Het bestuursorgaan van de CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning besliste op 28



april ’17 om "na de splitsing van de BV CVBA SO EIGEN HAARD IS GOUD WAARD naar de BV
CVBA SO ONS DORP enerzijds en de BV CVBA SO GOEDKOPE WONING anderzijds, een
kapitaalverhoging door te voeren t.b.v. 50.000,00 EUR, volstort in speciën t.b.v. 25 procent
(25%), zijnde 12.500,00 EUR middels uitgifte van vijf miljoen (5.000.000) aandelen, uit te reiken
aan de stad Kortrijk die volledig zal intekenen op deze kapitaalverhoging. Het geplaatst
maatschappelijk kapitaal van de BV CVBA SO GOEDKOPE WONING zal ná en onder voorbehoud
van het doorvoeren van de vooropgestelde splitsing, gevolgd door de vooropgestelde
kapitaalverhoging in speciën, 123.274,61 EUR bedragen en zal worden vertegenwoordigd door
12.327.461 aandelen, met elk een nominale waarde van 0,01 EUR. Het niet opgevraagde kapitaal
zal bijgevolg 76.173,10 EUR bedragen."

Stad Kortrijk beslist om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van 50.000 EUR waarvan ¼ zal
worden volstort uiterlijk tegen 29/6, datum waarop de Bijzondere Algemene Vergadering van
CVBA met een sociaal oogmerk Goedkope Woning plaatsvindt.

Stad Kortrijk zal hiertoe een bankcheque ter waarde van 12.500 EUR ter beschikking stellen van
de instrumenterende notaris Lise Voet uiterlijk tegen 29/6.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces

 CBS 29 mei 2017
 GR 12 juni 2017

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt er akte van dat de stad intekende op de kapitaalsverhoging van CVBA met een
sociaal oogmerk Goedkope Woning van 50.000 EUR waarvan ¼ zal worden volstort uiterlijk tegen
29/6, datum waarop de Bijzondere Algemene Vergadering van CVBA met een sociaal oogmerk
Goedkope Woning plaatsvindt.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 8

Onderwerp OCMW-vereniging AUDIO: Aktename jaarrekening 2016.

Indiener Michaël Desmet Dienst Waarnemend secretaris

Doelstelling Kennisname van de jaarrekening 2016 van de OCMW-vereniging AUDIO.

Feitelijke
aanleiding

De algemene vergadering van de OCMW-vereniging AUDIO keurde in zitting van 12 mei 2017 de
jaarrekening 2016 goed.
De jaarrekening 2016 wordt voor kennisname aan de raad voor maatschappelijk welzijn
voorgelegd.

Beoordeling Zie bijlage: Jaarrekening 2016.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet Titel VIII, hoofdstuk 1.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Raad van beheer Audio 12 mei 2017
 Algemene vergadering Audio 14 juni 2017

Bijlagen  Jaarrekening 2016
 Besluit Raad van beheer van Audio van 12 mei 2017

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van de OCMW-vereniging AUDIO.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 9

Onderwerp OCMW-vereniging W13: Aktename jaarrekening 2016.

Indiener Michaël Desmet Dienst Waarnemend secretaris

Doelstelling Kennisname van de jaarrekening 2016 van de OCMW-vereniging W13.

Feitelijke
aanleiding

De algemene vergadering van de OCMW-vereniging W13 keurde in zitting van 28 april 2017 de
jaarrekening 2016 goed.
De jaarrekening 2016 wordt voor kennisname aan de raad voor maatschappelijk welzijn
voorgelegd.

Beoordeling Zie in bijlage de jaarrekening 2016. Voor een toelichting bij de jaarrekening verwijzen we naar
pagina 18 van het document in bijlage.

Art. 12 van de statuten van W13 stelt dat de algemene vergadering van W13 bevoegd is voor de
goedkeuring van de budgetten en de rekeningen.

Art. 174 van het OCMW-decreet is van toepassing op de OCMW-vereniging W13. Na de algemene
vergadering dient de jaarrekening aldus voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de
aangesloten OCMW’s. Zij dienen de jaarrekening vast te stellen. Zij hebben daarna wettelijk een
termijn van vijftig dagen na overzending om opmerkingen ter kennis te brengen aan de
provinciegouverneur.

De provinciegouverneur keurt de jaarrekening goed.

De regelgeving stelt niet dat de jaarrekening moet voorgelegd worden aan de Raden voor
Maatschappelijk Welzijn. Er wordt echter voorgesteld om de jaarrekening ook ter kennis voor te
leggen aan de Raden voor Maatschappelijk Welzijn.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet Titel VIII, hoofdstuk 1.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

 Raad van beheer W13 28 april 2017
 Algemene vergadering W13 2 juni 2017

Bijlagen  Jaarrekening 2016
 Ontwerpbesluit algemene vergadering van 2 juni 2017

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van de OCMW-vereniging W13.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 10

Onderwerp Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en
uitvoerbaarverklaring.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

Het betreft invorderingsdossiers waar alle minnelijke inningsmogelijkheden uitgeput zijn en
waarbij er een sterk vermoeden van solvabiliteit is.

Beoordeling Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit
citaat:
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor
maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor
maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld
opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met
een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechtspersoon kunnen nooit via dwangbevel
worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

De financiële dienst heeft 13 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 8.449,71 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:

 Dat de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is.
 Dat aan de schuldenaars meerdere aanmaningen gestuurd zijn, waarvan de laatste

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014, 19 maart, 17
september en 17 december 2015, 17 maart, 16 juni, 20 oktober en 15 december 2016 en 16
maart 2017 heeft de Raad 217 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard.
Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

vereffend 101

afbetaling 47

verkoop gepland 5

In uitvoering 7

niet uitvoerbaar 32

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld

collectieve schuldenregeling 19

uitverkocht 6

217

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot de lijst van 13 invorderingsdossiers (totaal 8.449,71 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.



RAADSNOTA
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Onderwerp Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang De Puzzel. Voorstel tot aanpassing.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Zorg Kortrijk - Kinderopvang

Doelstelling Toepassen van het aangepast huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang De
Puzzel vanaf 1 september 2017

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan voor schoolgaande kinderen van 2,5-12 jaar. Het
huishoudelijk reglement bevat informatie over de diverse aspecten van de werking van de
buitenschoolse opvang De Puzzel.
Vanaf 1 september 2017 werken we met het softwareprogramma Recreatex. Hierdoor wijzigen
een aantal praktische organisatorische zaken. Deze moeten vertaald worden in het huishoudelijk
reglement. Dergelijk reglement moet, na goedkeuring door de Raad, 2 maand vooraleer het in
werking treedt meegedeeld worden aan de gebruikers.

Beoordeling Het OCMW biedt buitenschoolse opvang aan verspreid over 2 locaties: Peperstraat Heule en
Condédreef. We hebben een erkenning voor resp. 45 en 105 plaatsen, waarvan 5 voor
occasionele opvang.
In totaal zijn een 600-tal kinderen per schooljaar ingeschreven. Hiervan maken in de praktijk het
merendeel van de kinderen gebruik van de voor- en/of naschoolse werking, de schoolvrije dagen
of tijdens vakantieperiodes.

Door de invoering van het softwareprogramma Recreatex vanaf 1 september 2017, treden enkele
wijzigingen op, waardoor het huishoudelijk regelement moet worden aangepast. Een belangrijke
wijzigingen voor de ouders is dat ze voortaan zelf kunnen instaan voor het beheer van de
reserveringen en annuleringen van de opvang voor hun kinderen, en dit via het inloggen op een
webapplicatie. Ouders die moeilijkheden ondervinden, kunnen nog steeds terecht bij een
administratieve medewerker van De Puzzel.

De belangrijkste wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn:
 De telefonische bereikbaarheid van de administratie wordt gewaarborgd van 14u tot 18u.
 Ouders staan zelf in voor de inschrijving van de kinderen, voeren de persoonlijke gegevens

van hun kind online in. Voor gezinnen die woonachtig zijn in Kortrijk, zijn de basisgegevens al
geregistreerd en gaat het enkel om aanvullende gegevens zoals medische gegevens,
contactpersonen,…

 Ouders kunnen zelf de opvang reserveren en annuleren. Wanneer een kind een eerste keer
wordt ingeschreven, wordt gevraagd vόόr de eerste reservatie contact op te nemen met De 
Puzzel zodat de nodige info verleend kan worden. Ouders zien de bezetting op dagbasis en
zien op het moment zelf online of er plaats vrij is.

 Het werken op basis van de huidige voorrangsgroepen gedurende de vakantieperiodes,
waarbij kinderen die meest naar de opvang komen tijdens het schooljaar voorrang hebben, is
niet langer mogelijk. Prioritair kunnen de kinderen, gelinkt aan de scholen waarmee de Puzzel
samenwerkt, ingeschreven worden. De samenwerkingen met de scholen wijzigen niet, deze
kwamen tot stand doordat ze binnen een straal liggen van de Puzzel, én waarvoor er
aanvullende opvang noodzakelijk is (sommige scholen bieden dit zelf aan hetzij via
samenwerking met andere organisaties), dit zowel voor Heule als voor de vestiging in
Kortrijk.

 De startperiode van reservatie wijzigt.
Momenteel waren de inschrijvingen voor voor- en naschoolse opvang midden augustus voor
het hele schooljaar. Voor de vakantieperiodes werd dit meegedeeld via de vakantiekalender.
Vanaf september 2017 kan je reserveren en dit vanaf 2 maanden voor de maand die je wenst
te reserveren van start gaat. Voor de vakantiedagen hanteren we hetzelfde principe.
Diegenen die geen voorrangsrecht hebben, kunnen de week na start reservaties inschrijven
voor de vakantieperiodes.

De periodes van annulaties gekoppeld aan eventuele boete wegens laattijdigheid, wijzigen niet.

Bovenstaande principes zorgen voor een betere dienstverlening. Ouders moeten niet langer op
welbepaalde momenten in de rij moet staan om opvang aan te vragen. Ze kunnen zelf de
opvangmogelijkheden zien op dagbasis, zelf reserveren en annuleren op een moment dat voor
hen haalbaar is. Wie hulp nodig heeft, kan bellen of mailen naar De Puzzel.

We vragen de Raad het Huishoudelijk Reglement goed te keuren en toe te passen met ingang
vanaf 1 september 2017.



Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raad van juni 2015 huishoudelijk reglement De Puzzel

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Huishoudelijk reglement

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse kinderopvang De
Puzzel dat ingaat vanaf 1 september 2017.
De Puzzel verzorgt de communicatie naar de ouders.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Digitalisering kinderopvang: de gezinsopvang (dienst voor onthaalouders) en de groepsopvang
(de Blokkenhuizen). Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Kinderopvang i.s.m. ICT

Doelstelling Bekrachtigen standpunt rond aankoop van een digitaal programma voor de gezins- en
groepsopvang in het kader van de gunning via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure.

Feitelijke
aanleiding

In de zitting van januari 2017 werden de voorwaarden vastgesteld voor het digitaliseren van de
groeps- en gezinsopvang, volgens het bestek nr 2016/1191 opgemaakt door de directie
bedrijfsvoering. Als wijze van gunnen werd gekozen voor de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De raming bedroeg 25.000 euro (exclusief btw) of
30.250 euro (inclusief 21% btw). De voorziene timing was installatie in najaar 2017 en
operationeel zijn tegen 1 januari 2018.

De digitalisering had als doelstellingen:
 Het realiseren van één digitaal platform waar beide opvangvormen gebruik van kunnen

maken.
 Het bekomen van eenvoudige digitale input en verwerking van gegevens, de mogelijkheid om

deze gegevens digitaal bij te houden, lijsten te trekken en automatische berekening van
gegevens vanuit beleidsmatig oogpunt.

Het maakt deel uit van het beleidsplan “Digitale stad Kortrijk 2015-2019” onder deel 5. Software
voor aangepast informatiebeheer en 11. ICT maakt mensen sterker.

Beoordeling De directie bedrijfsvoering stelde een bestek op met nr 2016/1191. De opdracht wordt afgesloten
voor de duur van 4 jaar en is na 4 jaar verlengbaar. De gunnningscriteria zijn:
- Prijs – 40 punten
- Functionaliteit – 40 punten
- Planning en projectaanpak – 10 punten
- Technologie | niet functionele eisen – 10 punten

Beide doelstellingen werden verder gespecificeerd:

1. Eén digitaal platform waar beide opvangvormen gebruik van kunnen maken:
 gemeenschappelijk voor zowel groeps- als gezinsopvang zonder een verlies te betekenen

voor één van de twee opvangvormen tegenover de huidige toepassingsmogelijkheden.
 toelaat de coördinatoren van beide opvangvormen gezamenlijk in te laten staan voor de

kinderopvang
 de administratieve verwerking is gelijklopend waardoor de permanentie eenvoudig alle

ouders een antwoord kan geven op hun vragen zonder van programma of veelvoud van
schermen te moeten switchen, en de backoffice toelaat om op een uniforme manier te werk
te gaan.

De keuze valt vanuit dat gegeven op één programma voor de groeps- en gezinsopvang, of twee
softwarepakketten met een aantoonbare koppeling tussen de twee pakketten.

2. Het bekomen van eenvoudige digitale input en verwerking van gegevens, de mogelijkheid om
deze gegevens digitaal bij te houden, lijsten te trekken en automatische berekening van
gegevens vanuit beleidsmatig oogpunt.

 Registratie aanvragen kinderopvang
 Beheren van kinddossiers
 Uurroosters (groepsopvang)
 Digitaal klassement
 Lijsten en rapporten
 Faciliteiten voor de leefgroepen groepsopvang
 Faciliteiten voor de onthaalouders
 Facturatiesysteem
 Berekeningssystemen: automatisch vanuit de gegevens die in het systeem zitten

In totaal werden 7 leveranciers aangeschreven:
 Taco Orens, Tactics bvba, Kerkstraat 115, 2940 Hoevenen
 Care4Kids bvba, Gaston Grommenlaan 4 bus 0501, 9050 Gent
 Marius Software Ontwikkeling bvba (Winkind), Heyerstraat 17, 9160 Lokeren



 Tactics, Kerkstraat 115, 2940 Hoevenen
 Eurocom Software bvba (Tjek), Slabbaardstraat-Noord 64-66, 8870 Izegem
 Logins, Generaal De Wittelaan 17 bus 32, 2800 Mechelen
 Schauwbroeck nv, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth

Volgende leveranciers dienden binnen de tijdslimiet een dossier in:
 Taco Orens
 Logins
 Care4Kids in samenwerking met Marius Software Ontwikkeling

Eén leverancier, Care4Kids die samenwerkte met Marius Software Ontwikkeling, kon niet
weerhouden worden omwille van juridische redenen.
De overige twee spelers werden uitgenodigd voor een demo.

Een oplijsting van de bevindingen:

Logins
- Behaalt met 90 het hoogst aantal punten.
- Zij voldoen niet aan de vooropgestelde timing, zelfs niet in testfase.

Hun module voor het kinderdagverblijf, Koala, is afgewerkt en kan worden aangeleverd maar
enkel in testfase. De module is momenteel nog niet operationeel en nog niet door een
kinderdagverblijf uitgetest in de realiteit.
De module voor de gezinsopvang, dienst voor onthaalouders is echter nog in volle
ontwikkeling. Verwacht wordt dat deze in testfase pas beschikbaar is vanaf 01/04/2018.
Gezien de module nog in ontwikkeling is, is de timing een raming en niet vaststaand. Het is
voor ons als organisator van kinderopvang moeilijk om een inschatting te maken van de
problemen die zich kunnen voordoen en de periode waarin testen noodzakelijk is vooraleer
we volledig kunnen overschakelen van softwarepakket. In tussentijd moet er met 2 systemen
gewerkt worden.

TACO Orens
- Behaalt een mindere score, 74 punten.
- Hun programma bestaat en wordt in een aantal kinderdagverblijven en diensten voor

onthaalouders gebruikt.
- Het programma is zeer omvattend en complex, het zijn vnl. grote kinderopvangdiensten die

hiermee aan de slag gaan, ook omwille van de connectie met het bijhouden van wachtlijsten
die over alle diensten kinderopvang van heel het grondgebied beheerd worden.

- De kostprijs ligt serieus boven onze raming.

De dienst Kinderopvang stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, niet te gunnen.
Als kleine kinderopvangdienst zijn er op de markt betere alternatieven voorhanden die beter op
onze dienstverlening zijn afgestemd.

Volgens de principes, bepaald bij voorwaarden en wijze van gunning overheidsopdrachten, moet
er minstens 6 maand gewacht worden vooraleer een nieuwe procedure kan opgestart worden. Het
blijft onze bedoeling om de werking van de groeps- en gezinsopvang te digitaliseren. We stellen
voor om de procedure begin volgend jaar te hernemen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 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, § 2, 1° d (Limiet 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 2 §1 3°.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

 Raadszitting van januari 2017: Digitalisering kinderopvang: de gezinsopvang (dienst voor
onthaalouders) en de groepsopvang (de Blokkenhuizen) – voorwaarden en wijze van gunning

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  20161191 Perceel 1 Verslag van nazicht van de offertes - zonder totaalprijzen
 20161191 Perceel 2 Verslag van nazicht van de offertes - zonder totaalprijzen



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord om niet te gunnen en dus niet over te gaan tot de aankoop van een
digitaal programma.
De Raad beslist om de procedure begin volgend jaar te hernemen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Softwaremodule ‘Beheer GPMI’. Voorstel tot aankoop.

Indiener Dirk De Vos Dienst Sociale dienst

Doelstelling Verplichtingen GPMI informatiseren

Feitelijke
aanleiding

Uitbreiding wettelijk verplichting en aanbod softwarepakket

Beoordeling Door de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het
recht op maatschappelijke integratie en het koninklijk besluit van 3 oktober 2016 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, werd de verplichting veralgemeend om met gerechtigden op leefloon
en steun equivalent leefloon een GPMI (gepersonaliseerd project voor maatschappelijke integratie
of integratiecontract) af te sluiten. Tot vóór deze wetgeving gold deze verplichting uitsluitend voor
jongeren beneden de 25 jaar.

Het beheer van deze GPMI’s vormt voor de sociale diensten van de OCMW’s een ernstige
uitdaging. Diverse bepalingen en voorwaarden moeten bijgehouden worden:
 verantwoording voor eventuele vrijstelling van de verplichting (billijkheidsredenen)
 de termijn waarbinnen een GPMI moet afgesloten worden
 inhoudelijke aspecten volgens de aard van het GPMI
 de timing voor de evaluaties
 de evaluaties zelf
 de staatstoelagen gekoppeld aan de verschillende GPMI
 ….

Tot nu toe ontbrak het de OCMW’s aan een goed beheersysteem. Op vraag van verschillende
OCMW’s en in overleg met de POD MI werkten de informaticapartners aan een softwaremodule
om de GPMI’s te beheren. De veralgemening van de verplichting om GPMI’s af te sluiten, heeft de
ontwikkeling van zo een module versneld.

Logins biedt ons nu een pakket aan dat:
 goed beantwoordt aan de noden.
 geïntegreerd is in het softwarepakket van de sociale dienst.
 verdere digitalisering van het sociaal dossier mogelijk maakt.
 beter beheer van het GPMI op niveau van de maatschappelijk werker toelaat.
 controlemogelijkheden op organisatorisch niveau aanbiedt.

De aankoop bestaat uit volgende onderdelen:
 Eénmalige aankoop software: € 9.559
 Jaarlijks onderhoud: € 1.433,85 (gedurende 4 jaar).
 Twee halve dagen consult: € 968,97

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 Wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht
op maatschappelijke integratie.

 Koninklijk besluit van 3 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002
houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  presentatie van het pakket
 prijsofferte

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met de aankoop van de softwaremodule ‘Beheer GPMI’ bij Logins uit
Mechelen voor een bedrag van € 9.559 en een jaarlijks onderhoud van € 1.433,85 (gedurende 4
jaar). De Raad gaat verder akkoord om twee halve dagen consult in te komen bij Logins voor een
bedrag van € 968,97.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vernieuwing Microsoft Office 365 licenties. Voorstel tot gunning.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In zitting van februari 2016 ging de Raad akkoord om in te stappen in het Microsoft Office 365
Entreprise abonnement van de stad. Dit abonnement, gestart in 2014, loopt af in 2017.

Beoordeling Het klassieke Office pakket omvat o.a. Word, Excel, Powerpoint en Outlook. Office 365 is een
software-platform naast het klassieke Office-pakket dat ervoor zorgt dat medewerkers op een
eenvoudige wijze kunnen samenwerken aan documenten (via tools zoals Onedrive, Onenote en
Sharepoint) én deze documenten ten allen tijde kunnen raadplegen ongeacht de locatie waar de
medewerker zich bevindt. Daarnaast zit ook de mailserver vervat in Office 365.

In 2017 zetten we verder in op Office 365 met focus op:
 opleidingen
 aanpassingen/optimalisaties projectsites (sharepoint)
 nieuwe versies van software
 backup en archivering
 vernieuwen anti-spam / anti-malware tool
Deze nota gaat over het vernieuwen van de licenties om deze zaken te kunnen uitvoeren.

Het vorige Microsoft contract loopt na 3 jaar op zijn einde en moet vernieuwd worden.
De oefening werd door de Stad gemaakt voor de Stad, het OCMW, AGB Parko, AGB SOK en De
Poort vzw. Stad en OCMW maken ondertussen gebruik van één en hetzelfde netwerk.

Voor Microsoft vallen we onder de Government Licensing.
Bij deze type licenties wordt er gewerkt op basis van gebruikers en passen ze twee soorten
licenties toe, nl. E1 en E3 licenties:
 E3 licenties worden gebruikt voor administratieve medewerkers die nood hebben een lokaal

Office pakket. De kostprijs hiervan is € 217,68 per gebruiker per jaar. Dit is van toepassing
voor 294 medewerkers.

 Hiernaast maken we ook nog gebruik van E1 licenties voor medewerkers die sporadisch nood
hebben aan Office of een mailbox. De kostprijs hiervan is € 104,76 per gebruiker per jaar. Dit
is van toepassing voor 62 medewerkers.

 Gelet op het feit dat medewerkers over Citrix (telewerk) ook gebruik maken van onze
infrastructuur, moet dit volgens Microsoft ook afgedekt zijn met de nodige licentie.
Dit komt op € 32.023,23 per jaar.

 Blijven nog licenties voor algemene mailboxen. Het gaat om 51 licenties à € 24,72 per jaar.
Dit contract laat ook toe om in een later stadium Windows 10, Skype for Business Voice en extra
beveiligingsmogelijkheden per gebruiker af te nemen.

Daarnaast hebben we nog nood aan een reeks corelicenties op serverniveau. Deze bedragen €
5.020,41 per jaar.

De totale prijs is afhankelijk van het aantal medewerkers in dienst en wordt jaarlijks doorgegeven
aan Microsoft. De prijs voor het eerste jaar is € 108.797,40.
Het nieuwe contract loopt van 2017 tot 2020.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 21 juni 2012 om in te stappen in het raamcontract 2013-2017 van Stad
Kortrijk voor de aankoop van informaticamateriaal

 Raadsbeslissing van 17 februari 2016 m.b.t. afname Office365.



 Beslissing College van Burgemeester en Schepenen van 22 mei 2017 m.b.t. IT Raamcontract
lot 1, deelopdracht 59: Vernieuwing Microsoft Office 365 licenties. – Gunning.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord om het Microsoft EAS Government contract te gunnen aan RealDolmen, A.
Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen voor een jaarlijks bedrag van € 108.797,40 incl. BTW voor
de periode tot 2020.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 15

Onderwerp Temperatuurregistratie en alarmering. Voorstel tot aankoop systeem.

Indiener Yves Deceuninck Dienst Centrale keuken

Doelstelling Geautomatiseerde temperatuurregistratie met alarmering.

Feitelijke
aanleiding

In twee van de vier huidige keukens staat er een oudere registratiemodule van het merk DIXELL
(Biezenheem 2012, De Nieuwe Lente 2005). Bedoeling was om de installatie uit te breiden naar
alle keukens en nieuwe sensoren in de huidige keukens te plaatsen. De redenen hiervoor zijn:
 Huidige registraties (verplicht binnen de HACCP-normering) gebeuren manueel in alle

keukens (is bijzonder tijdrovend);
 Huidige alarmering komt te kort: er is enkel alarmering wanneer de elektriciteit uitvalt en niet

wanneer de koeling stuk is of als er deuren open staan, met als gevolg dat er vaak
weggegooid moet worden (tot 3 maal toe in de centrale keuken tijdens het afgelopen jaar).

De piste om deze installatie uit te breiden en nieuwe sensoren te plaatsen werd bekeken, maar
omdat de software van de oude en nieuwe toestellen niet compatibel is, is dit geen mogelijkheid.
Dit betekent dat de bestaande Dixell-installatie vernieuwd (zouden) moeten worden.

Door de incompatibiliteit van de oude en nieuwe systemen, de kostprijs en het feit dat het
platform van Dixell eigenlijk overgedimensioneerd is voor onze noden, gingen we op zoek naar
alternatieven op de markt.

We vroegen offertes bij Gullimex, Testo & Stevens voor Dixell.
Na analyse kwam Tempweb van Gullimex als beste optie uit de bus:
 Tempweb en Testo behouden de huidige externe thermometers. Dit betekent een extra

zekerheid.
 Tempweb en Dixell kunnen uitpakken met een goede lokale service.
 Keuze voor Tempweb en Testo betekent een eenvoudig systeem met kleine ingrepen, zonder

ingrijpende ‘bouwkundige’ ingrepen.
 De systemen van Tempweb en Testo zijn een stuk goedkoper.
 Alle systemen bieden heel wat uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst (meting

ingangscontrole, uitvoer warme gerechten, logging op afstand (koelwagens), deuren, gassen,
friteuses, bain marie karren, enz.)

 Tempweb heeft de gebruiksvriendelijkste software.
 Bij Tempweb zit er binnen het abonnementsgeld support op afstand, alle updates, verzekerde

compatibiliteit met alle stuurprogramma’s oud of nieuw en back – ups.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Vergelijking van de aangeboden toestellen en duiding voorstel tot aankoop

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord om over te gaan tot aankoop van Tempweb registratiemodules voor de 4
keukens bij Gullimex uit Erpe-Mere voor een totaal bedrag van € 8.195,33 inclusief BTW en een
totaal maandelijks abonnement van € 53,24 inclusief BTW voor alle sensoren.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 16

Onderwerp Geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Gunning voor het maken van het geïntegreerd kunstwerk voor het WZC Bellegem.

Feitelijke
aanleiding

In kader van het decreet van de Vlaamse regering met betrekking tot de integratie van
kunstwerken in gebouwen maakte OCMW Kortrijk een bestek op voor een grafisch kunstwerk
geïnspireerd op een voorstel van het kenniscentrum dementie, gespreid over de diverse
afdelingen. Aan de kandidaat kunstenaars werd er tevens voorgesteld worden om dit te
integreren in het volledige project met aangepaste kleurkeuzes voor het voorziene schilderwerk
om zo tot een rustgevend en dementievriendelijk geheel te komen.
Hiervoor werden 7 kunstenaars uitgenodigd voor een gesprek waarin gepolst werd naar een
match met de visie van het project en de geest van het werk van de kunstenaar en zijn
enthousiasme ten opzichte van de opdracht.
3 kunstenaars werden weerhouden. Hen werd gevraagd om een conceptvoorstel uit te werken.
Het bestek voorziet dat de beoordeling van de ingediende kunstprojecten gebeurt door een groep
van deskundigen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem” werd een bestek met
nr. 20170316/RL/OPZB2 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 exclusief BTW of € 48.400,00
inclusief 21% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 januari 2017 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 19 januari 2017 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende kunstenaars uit te nodigen voor een verkennend
gesprek:
 David Samyn, Bellegemsestraat 247 te 8510 Bellegem;
 Olivier Binamé, Rue de Grand Duc 47 te 1040 Brussel;
 Thierry Vanhuysse, Sterrestraat 32 te 8511 Aalbeke;
 Alain Delvoye, Sterrestraat 18 te 8511 Aalbeke;
 Jean Godecharle, Weidebekestraat 1 te 8310 Brugge;
 Bart Heirweg, Braambrugstraat 20 te 9700 Oudenaarde;
 Tom Linster, Kwadries 28 te 8560 Gullegem.

Volgende 3 kunstenaars werden in de Raad van 16 februari 2017 geselecteerd om een concept uit
te werken. De voorstellen dienden het bestuur ten laatste op 16 maart 2017 om 11.00 uur te
bereiken.
Er werden 3 voorstellen ontvangen:
 Alain Delvoye, Sterrestraat 18 te 8511 Aalbeke;
 Bart Heirweg, Braambrugstraat 20 te 9700 Oudenaarde;
 Tom Linster, Kwadries 28 te 8560 Gullegem;

Op 30 mei 2017 kwamen de 3 geselecteerde kunstenaars hun uitgewerkt concept voorstellen aan
de groep van deskundigen zoals voorzien in het bestek. De deskundigen beoordeelden de
voorgestelde werken aan de hand van de gunningscriteria van het bestek waarvan proces-verbaal
werd opgemaakt.
Op 31 mei 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De deskundigen stellen voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan Tom Linster, Kwadries 28 te 8560 Gullegem, voor een bedrag van €40.000 exclusief
BTW.

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 latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Eerdere
beslissingen

 De Raad van 19 januari 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de
gunningswijze.

 De Raad van 16 februari 2017 selectie van 3 kunstenaars om concept uit te werken.

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  3 ontwerpen
 PV van beoordeling gunningscriteria door de deskundigen
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “geïntegreerd kunstwerk voor WZC Bellegem” wordt gegund Tom Linster, Kwadries
28 te 8560 Gullegem, voor een bedrag van €40.000 exclusief BTW
De 2 andere kunstenaars ontvangen, zoals voorzien in het bestek, elk € 2.000 excl. BTW

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk.
Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility

Doelstelling Gunning voor het maken van het geïntegreerd kunstwerk voor het project volksrestaurant,
kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk

Feitelijke
aanleiding

In kader van het decreet van de Vlaamse regering met betrekking tot de integratie van
kunstwerken in gebouwen maakte OCMW Kortrijk een bestek op voor een plastisch kunstwerk dat
aansluit bij het gebouw en past in de missie en visie van het project volksrestaurant,
kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk. Hiervoor werden 5 kunstenaars uitgenodigd voor een
gesprek waarin gepolst werd naar een match met de visie van het project en de geest van het
werk van de kunstenaar en zijn enthousiasme ten opzichte van de opdracht.
3 kunstenaars werden weerhouden. Hen werd gevraagd om een conceptvoorstel uit te werken.
Het bestek voorziet dat de beoordeling van de ingediende kunstprojecten gebeurt door een groep
van deskundigen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant,
kinderopvang en zorgbedrijf Kortrijk” werd een bestek met nr. 20170316/RL/OPZB1 opgesteld
door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00 exclusief BTW of € 42.350,00
inclusief 21% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 januari 2017 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 19 januari 2017 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende kunstenaars uit te nodigen voor een verkennend
gesprek:
 Bert Vanwynsberghe, Markebekestraat 64 te 8510 Marke;
 Tom Dekyvere, Koning Leopold III laan 48 te 9820 Merelbeke;
 Niko Van Stichel, Stationsstraat 30 te 9170 Sint Gillis Waas;
 Luk Van Soom, Pruimenstraat 4 te 2310 Rijkevorsel;
 Lore Rabaut, Lange Violettestraat 231 te 9000 Gent.

Volgende 3 kunstenaars werden in de Raad van 16 februari 2017 geselecteerd om een concept uit
te werken. De voorstellen dienden het bestuur ten laatste op 16 maart 2017 om 11.00 uur te
bereiken.
Er werden 3 voorstellen ontvangen:
 Tom Dekyvere, Koning Leopold III laan 48 te 9820 Merelbeke;
 Niko Van Stichel, Stationsstraat 30 te 9170 Sint Gillis Waas;
 Luk Van Soom, Pruimenstraat 4 te 2310 Rijkevorsel;

Op 16 mei 2017 kwamen de 3 geselecteerde kunstenaars hun uitgewerkt concept voorstellen aan
de groep van deskundigen zoals voorzien in het bestek. De deskundigen beoordeelden de
voorgestelde werken aan de hand van de gunningscriteria van het bestek waarvan proces-verbaal
werd opgemaakt.

Op 19 mei 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De deskundigen stellen voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan Tom Dekyvere, Koning Leopold III laan 48 te 9820 Merelbeke.

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 latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Eerdere
beslissingen

 De Raad van 19 januari 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de
gunningswijze.

 De Raad van 16 februari 2017 selectie van 3 kunstenaars om concept uit te werken.

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  3 ontwerpen
 PV van beoordeling gunningscriteria door de deskundigen
 Verslag van nazicht van de offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 mei 2017,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Geïntegreerd kunstwerk voor project volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf
Kortrijk” wordt gegund aan Tom Dekyvere, Koning Leopold III laan 48 te 9820 Merelbeke.
De 2 andere kunstenaars ontvangen, zoals voorzien in het bestek, elk € 2.000 excl. BTW

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop bain-mariewagens. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van 20 bain-mariewagens

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting is voor de keukens van onze woonzorgcentra en de centrale keuken van De
Nieuwe Lente, een aankoop van 22 bain-mariewagens voorzien. De raming hiervoor was €
44.000.

De Nieuwe Lente:
Momenteel zijn er in de keuken van de Nieuwe Lente 6 bain-mariewagens in gebruik waarvan 5
daterend van 2005 en 1 van 2015. Door het groeiend aantal maaltijden die in die keuken bereid
worden is er nood aan 3 bijkomende bain-mariewagens: 2 gewone met 3bakken en 1 met
hoestscherm en geïntegreerde warmtebrug.

Biezenheem:
Momenteel zijn er 5 karren in gebruik. 2 dateren van 1995 en 2 van 2001 en 1 van 2013. De 4
oudste karren zijn verouderd en heel vaak defect. Van 2 karren kan het water niet meer
automatisch afgelaten worden en van de andere 2 kan de temperatuur niet meer geregeld
worden. We stellen voor 5 nieuwe karren aan te kopen, 4 gewone met 3 bakken en 1 met
hoestscherm en geïntegreerde warmtebrug en de recentste kar van 2013 in reserve te houden.

Ter Melle:
Momenteel zijn er 7 karren in gebruik. 5 dateren van 2004 en 2 zijn toestellen uit de vroegere
keuken van Lichtendal en zijn meer dan 20 jaar oud. We stellen voor om er 6 te vervangen.

Sint-Jozef:
Momenteel zijn er 9 karren in gebruik. 8 dateren van 1985-1988 en 1 van 2011. We stellen voor
om 6 nieuwe toestellen aan te kopen vermits de keuken van St-Jozef de komende jaren kleiner
wordt.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop bain mariewagens” werd een bestek met nr. 175
opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 46.150,00 exclusief BTW of € 55.841 inclusief
21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

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, § 2.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven firma’s



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 175 en de raming voor de opdracht “Aankoop bain mariewagens”, opgesteld
door de dienst Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 46.150,00 exclusief BTW of € 55.841 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven firma’s wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Aankoop kaas- en vleessnijmachine. Voorstel tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van 4 kaas- en
vleessnijmachines.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting is voor de keukens van onze woonzorgcentra en de centrale keuken van De
Nieuwe Lente, een aankoop van 4 kaas- en vleessnijmachines voorzien. De raming hiervoor was €
24.000.

De Nieuwe Lente:
Door het groeiend aantal maaltijden die in die keuken bereid worden is er nood aan 1 extra
snijmachine die automatisch snijdt. De bestaande snijmachine zal ook verder gebruikt worden.

Biezenheem:
Het bestaande toestel dateert van 2001. Het is onveilig om te reinigen. Het mechanisme om het
mes te slijpen werkt niet meer en het mes is bot en krom. De leverancier mag het bestaande
toestel overnemen.

Ter Melle:
Het bestaande toestel is vrij recent (5jaar) maar was een goedkoop toestel. Het toestel is moeilijk
in onderhoud en kan geen kaas snijden. De leverancier mag het bestaande toestel overnemen.

Sint-Jozef:
Er staat geen bouwjaar op het bestaande toestel en het roest onderaan. Het toestel is moeilijk te
onderhouden en heeft een moeilijk snijvlak. De leverancier mag het bestaande toestel
overnemen.

Beoordeling In het kader van de opdracht “aankoop kaas- en vleessnijmachine” werd een bestek met nr. 173
opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 11.500,00 exclusief BTW of € 13.915,00
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

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 latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven firma’s

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 173 en de raming voor de opdracht “aankoop kaas- en vleessnijmachine”,
opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 11.500,00 exclusief BTW of € 13.915,00 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking. De lijst met aan te schrijven firma’s wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Cv-installatie in 4 woningen in de Mortagnelaan Bellegem. Voorstel tot goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het vervangen van de CV installatie in 4
woningen Mortagnelaan 16-20-28-30 te Bellegem

Feitelijke
aanleiding

In 2007 werden de 8 bejaardenwoningen in Mortagnelaan Bellegem gerenoveerd. Die renovatie
gebeurde in 2 fasen door externe aannemers. Bij de renovatie van de eerste 4 woningen was nog
geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk. Daarom werd de verwarming van die woningen
elektrisch (via accumulatoren) voorzien. Bij de 2de fase was intussen een gasaansluiting op het
net wel mogelijk en werd voor die 4 woningen de verwarming wel voorzien via een aardgasketel.
De laatste jaren is de kostprijs voor elektriciteit fel toegenomen en wensen we nu ook die 4
woningen uit de eerste fase te voorzien van verwarming op aardgas. Hiervoor moet wel nog een
gasaansluiting aangevraagd worden. Op de begroting van 2017 is hiervoor €24.000 voorzien.

Beoordeling In het kader van de opdracht “CV installatie in woningen Mortagnelaan Bellegem” werd een
bestek met nr. 20170714/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.996,24 exclusief BTW of € 27.556,01
inclusief 6% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget 24.000 EUR.

Visum ontvanger Goedgekeurd mits het krediet, zo nodig, wordt verhoogd.

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.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven aannemers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20170714/RL/OPZB en de raming voor de opdracht “CV installatie in woningen
Mortagnelaan Bellegem”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 25.996,24 exclusief BTW of € 27.556,01 inclusief
6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Een aansluiting op het aardgasnet mag aangevraagd worden.
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Onderwerp Volmacht aan intercommunale Leiedal voor het organiseren van een offerteaanvraag voor de
groepsaankoop van aardgas en van elektriciteit voor de periode 2018-2020. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring volmacht aan intercommunale Leiedal voor het opstellen van 2 dossiers voor
samenaankoop aardgas en elektriciteit voor de periode 2018-2020.

Feitelijke
aanleiding

Onze vorige raamcontracten (sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2006) voor elektriciteit
en aardgas hebben we steeds samen met stad Kortrijk gegund via een procedure van
samenaankoop : eerst onder leiding van Eandis en in 2011 en 2014 (voor het laatste contract)
onder leiding van intercommunale Leiedal. Actueel heeft OCMW een contract voor elektriciteit bij
Luminus en voor aardgas bij Eni. Deze contracten lopen nog tot 31 december 2017.

Leiedal nodigt de dertien steden en gemeenten opnieuw uit om deel te nemen aan de
samenaankoop energie waarbij zij als aanbestedende overheid zullen optreden en volgende taken
op zich zullen nemen:
 De opmaak van de opdrachtdocumenten voor de levering van aardgas en voor de levering

van elektriciteit.
 Organisatie van een samengevoegde opdracht voor de aankoop van energie: Europese

bekendmaking (publicatie), beantwoorden vragen kandidaat-leveranciers, ontvangst offertes
en opstellen proces-verbaal, onderzoek offertes, organisatie jury, opmaak gunningsbeslissing,
ondertekening gunningsbeslissing door Raad van Bestuur Leiedal, organisatie informatie en
wachttermijn, vastlegging en sluiting van de opdracht, bekendmaking gesloten opdracht.

 Organisatie, voorbereiding en opvolging van intergemeentelijk overleg m.b.t. de ontwikkeling
van de opdrachtdocumenten, de procedure (o.a. jury beoordeling offertes) en de afspraken
met de energieleveranciers.

Beoordeling De opdrachten zullen gegund worden bij wijze van open procedure met europese publicatie. De
gunningscriteria voor beide zijn prijs (80 punten) en administratieve dienstverlening (20 punten).
De looptijd van het contract is 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar.
Leiedal vraagt het mandaat aan OCMW Kortrijk om in naam en voor rekening van het OCMW deze
2 prijsvragen te organiseren en te mogen optreden voor het toewijzen van deze
overheidsopdracht.
Leiedal stelt voor om hiervoor te werken met een raamovereenkomst, waarbij alle effectief
gepresteerde uren worden aangerekend, maar met een maximaal geraamd bedrag aan te leveren
uurprestaties van €1.000,00 excl. BTW 21% per deelnemer. Enkel de werkelijk aan de uitvoering
van de opdracht bestede tijdseenheden worden afgerekend aan de hand van de eenheidstarieven
(per uur en volgens aard van het werk).

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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 16, en meer bepaald artikel 19 die een gezamenlijke uitvoering van diensten voor
rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat.

 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, meer bepaald artikel 3, § 1.

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



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek elektriciteit
 Bestek aardgas

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad geeft volmacht aan intercommunale Leiedal om de procedure te voeren voor de
samenaankoop van aardgas en elektriciteit voor de periode 2018-2020.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 15 juni 2017 | punt 22

Onderwerp Evaluatie decretale graden: aanstelling extern bureau – samenwerking met Jobpunt Vlaanderen

Indiener An Spriet Dienst Wnd. secretaris

Doelstelling Opstart evaluatieprocedure decretale graden benoemd op proef, met het oog op hun definitieve
benoeming

Feitelijke
aanleiding

De raad voor maatschappelijk welzijn benoemde in zitting van 11 mei 2017 Johan Dejonckheere
tot financieel beheerder met ingang van 1 september 2017, met een proeftijd van 12 maanden.

De raad voor maatschappelijk welzijn verklaarde de functie van secretaris vacant bij werving in
zitting van 16 maart 2017. De selectieprocedure voor de werving van een secretaris is nog
lopende. De benoeming van de secretaris zal eveneens gebeuren met een proeftijd van 12
maanden.

Beoordeling De rechtspositieregeling bepaalt dat de secretaris en de financieel beheerder tijdens hun
proefperiode van 12 maanden dienen geëvalueerd te worden met het oog op hun definitieve
benoeming.

Het OCMW-decreet bepaalt dat de evaluatie dient te gebeuren op basis van een voorbereidend
rapport, opgemaakt door externe deskundigen in het personeelsbeleid.

We stellen voor de evaluatie te laten begeleiden door één van de partners van Jobpunt
Vlaanderen. De partners voor de evaluatie van decretale graden zijn: Accord Group, Key Consult
en Hudson.

Jobpunt Vlaanderen stelt volgende partner voor: Accord Group.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet art.114
 RPR art. 35 en 68 en bijlage 4 bis evaluatiereglement decretale graden, art. 11.

Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces



Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:
 Voor de evaluatie van de decretale graden op proef zal worden beroep gedaan op Jobpunt

Vlaanderen.
 De partner Accord Group wordt aangesteld als extern bureau voor de begeleiding van de

evaluatieprocedure.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vacantverklaring administratief medewerker en vastleggen selectieprocedure.

Indiener Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Invullen van de functie administratief medewerker (0,5 VTE, contractueel, C1-3) en aanleggen
van een verlengbare werfreserve

Feitelijke
aanleiding

Stopzetting tewerkstelling activa medewerker wijkteam Zuidelijke Rand

Beoordeling In het kader van de 6de staatshervorming en de overheveling van bevoegdheden tussen de
verschillende overheden werd het activa statuut afgeschaft per 1 januari 2017. De huidige activa
tewerkstellingen binnen OCMW en VZW Zusters Augustinessen zitten momenteel in een
uitdovend scenario tot eind 2018. In de raad van 15 september 2016 werd beslist om vanaf 1
januari 2019 de loonkost van de vroegere activa tewerkstellingen te spenderen aan reguliere
jobs. Vanuit de wijkteams en de thuiszorg komt dit neer op 4 VTE (3 logistiek medewerkers en 1
administratief medewerkers).

De tewerkstelling van de huidige activa medewerker (logistiek medewerker, E1 – 3) in wijkteam
Zuidelijke Rand verloopt niet optimaal. Een verlenging van haar contract is daarom niet
aangewezen. Gezien het activa stelsel is afgeschaft per 1 januari 2017 kan er geen nieuwe
medewerker meer aangeworven worden onder het activa statuut met de bijhorende voordelen.
Een administratieve ondersteuning binnen wijkteam Zuidelijke Rand is echter aangewezen om
een optimale dienstverlening te kunnen garanderen.

We vragen de raad daarom om akkoord te gaan met een gedeeltelijke voorafname van 0,5 VTE
van het overeengekomen equivalent van 1 VTE administratief medewerker dat oorspronkelijk
voorzien was om vanaf 1 januari 2019 in te zetten binnen de wijkteams. Gezien er voorlopig
maar een equivalent van 0,5 VTE wordt ingezet, blijft deze loonkost onder de loonkost van een
voltijds logistiek medewerker op E niveau met activa voordeel.

Er is nog een geldige werfreserve voor de functie van administratief medewerker die loopt van 1
maart 2016 tot en met 28 februari 2018. Eerst zal deze werfreserve aangesproken worden voor
de invulling van de functie. Indien dit geen resultaat oplevert zal via de procedure van interne
doorstroom een interne kandidaat gezocht worden.

We vragen de raad om de functie administratief medewerker gemengd (0,5 VTE, contractueel,
C1-3) vacant te verklaren via werving (indien de huidige werfreserve en de procedure van interne
doorstroom geen resultaat heeft opgeleverd) en de selectieprocedure vast te leggen.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:



1. de functie van administratief medewerker backoffice en gemengd (0,5 VTE – niveau C1-
3) vacant te verklaren en deze contractueel in te vullen via de werfreserve, zo niet via
interne doorstroom, zo niet via werving.

2. Indien de functie wordt ingevuld bij werving, de selectieprocedure voor deze functie als
volgt vast te leggen:

 de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen:

o de VDAB-databank
o het OCMW-internet en –intranet, de nieuwsbrief
o de sociale media, met verwijzing naar de website

 de inhoud van het vacaturebericht bevat volgende gegevens:

o de naam van de betrekking
o de vermelding dat de betrekking contractueel halftijds zal ingevuld worden
o een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten
o de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen
o de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken

later dan de datum van bekendmaking

 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 raad kiest uit deze lijst een kandidaat voor de invulling van de
functie.

 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)

 voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die
beschikken over een diploma hoger middelbaar onderwijs

Indien er op de dag van het afsluiten van de kandidaturen meer dan 30 personen
zich geldig kandidaat gesteld hebben, volgt een preselectie waarbij alleen
kandidaten met minimum 2 jaar ervaring m.b.t. administratieve taken worden tot
de eigenlijke selectie.

 de selectiecriteria zijn:

o vakkennis
o zelfstandig werken
o samenwerken
o klantgerichtheid
o communicatie
o resultaatgerichtheid
o nauwkeurig werken
o plannen en organiseren

 de selectietechnieken zijn:

o preselectie op basis van ervaring (indien meer dan 30 geldige kandidaten
zich kandidaat hebben gesteld op de dag van afsluiten inschrijvingen)

o schriftelijke proef:
 uitwerken van een aantal functie gerelateerde opdrachten.

o mondelinge proef:
 bevraging motivatie
 reflectie op schriftelijke proef
 competentiegerichte bevraging

 het verloop van de selectie als volgt vast te leggen:

o verspreiding van de vacature vanaf 16 juni 2017
o indienen van de kandidaturen op ten laatste 2 juli 2017
o aanvaarden en weigeren van de kandidaturen raad 13 juli 2017
o preselectie 14 juli 2017



o schriftelijke proef periode 17 juli– 4 augustus 2017
o mondelinge proef week 21 augustus 2017
o aanstelling in de Raad 31 augustus 2017

 over de minimale resultaten om geslaagd te zijn:

o de preselectie is eliminerend. De kandidaten met 2 jaar relevante ervaring
worden toegelaten tot de schriftelijke proef.

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

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

 de selectiecommissie als volgt samen te stellen:

o Rik Delarue, personeelsverantwoordelijke OCMW Izegem, extern
o Bart Denys, coördinator wijkteams, intern
o Veerle De Bosschere of Robbe Struyve (reserve), stafmedewerkers HR,

secretaris van de jury, intern

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

o het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie: raad 13
juli 2017

o aanstelling in de raad van 31 augustus 2017

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Feitelijke vereniging Sodiperkoo. Voorstel tot aanstelling nieuwe secretaris vanaf 1 januari 2018.

Indiener Yves Goddeeris Dienst Sociale dienst

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

De huidige secretaris van Sodiperkoo, Yves Goddeeris, bekleedt deze functie reeds 8 jaar en hij
geeft aan de taak te willen overdragen op 31.12.2017.

Dave Bardyn, maatschappelijk werker sociale dienst, heeft zich kandidaat gesteld voor deze
functie vanaf 1 januari 2018.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Gezien art.6 van de statuten van de feitelijke verenging Sodiperkoo, die bepalen dat de Raad
een regulerende functie behoudt bij de voordracht en aanstelling van bestuursleden.

 Gezien art.6 van de statuten van de feitelijke vereniging Sodiperkoo, die bepalen dat de
mandaatperiode van de secretaris beperkt wordt tot 2 (zijnde concreet 2 x 4 jaar).

Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces



Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad stelt Dave Bardyn aan als nieuwe secretaris van Sodiperkoo vanaf 1 januari 2018.

Opvolging en
communicatie


