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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Bepaling van het bedrag van het zakgeld en van daarmee samenhangende barema’s, ten voordele van financieel

behoeftige bewoners in woonzorgcentra.

3. Voorstel om per 1 oktober 2017 de prijzen van het dagcentrum De Kolleblomme aan te passen.

4. Samenwerking met vzw Minor NDAKO en verhuur pand Wandelingstraat 9. Voorstel tot goedkeuring.

5. Goedkeuring start opmaak van het ontwerp fase 3 voor zorgcampus Sint-Jozef.

6. Aankoop klein elektrisch materiaal. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te schrijven

leveranciers.

7. Raamcontract voor meubilair voor de Woonzorgcentra. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

8. Raamcontract bureaumeubilair. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring starten procedure en

publicatie van de opdracht, goedkeuring van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectiecriteria.

9. Raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring starten procedure en publicatie van de opdracht, goedkeuring van het toegangsrecht en de kwalitatieve

selectiecriteria.

10. Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring starten procedure en publicatie van de opdracht, goedkeuring van het toegangsrecht en de kwalitatieve

selectiecriteria.

11. Gronden tussen de Havenkaai en de Meersstraat in Kortrijk. Principiële beslissing tot verkoop.

12. Gronden te Marke in bosgebied. Voorstel tot verkoop aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

13. Achtergrond in de Bieststraat in Wevelgem. Voorstel tot verkoop.

14. Varia
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Onderwerp Bepaling van het bedrag van het zakgeld en van daarmee samenhangende barema’s, ten voordele
van financieel behoeftige bewoners in woonzorgcentra.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling Aan de vaststelling van de dagprijzen in onze woonzorgcentra zijn een aantal andere bedragen
gekoppeld, die geëvalueerd worden bij verhoging van die dagprijzen.

Feitelijke
aanleiding

Aanvraag bij het Ministerie tot indexering van de dagprijzen met 1,95%.

Beoordeling Er zijn 3 elementen: vakantietoelage, zakgeld en tussenkomst in begrafeniskosten. Bij verhoging
van de dagprijs werden deze elementen tot op heden met eenzelfde percentage verhoogd.
Bespreking per element.

a) Vakantietoelage.

Elke bewoner die vakantiegeld geniet bij zijn pensioen, kan hierover vrij beschikken. In zitting van
12 juli 2001 besliste ons OCMW om een vakantietoelage van € 250 per jaar toe te kennen aan de
financieel behoeftige residenten, voor zover zij geen of te weinig vakantiegeld genieten. In 2016
was dit bedrag geëvolueerd naar € 335,53. Geïndexeerd wordt dat in 2017: 342,07.
Ons OCMW laat elke bewoner zijn vakantiegeld behouden; m.a.w. het vakantiegeld wordt in geval
van financiële behoeftigheid niet meegerekend als inkomen.

b) Zakgeld

Sinds september 2016 wordt aan iedere bewoner maandelijks € 110,53 zakgeld toegekend.
Indien echtpaar, dan ontvangt elke partner het volledige bedrag. Bij toepassing van 1,95%
verhoging bedraagt het zakgeld € 112,69.
Aansluitend bij de zakgeldaanpassingen wordt sinds 1997 ook het vrijgesteld spaargeld
aangepast. Indien bij opname spaargeld beschikbaar is, of indien na opname zakgeld gespaard
werd, dan wordt hiervan € 1.239,47 vrijgesteld voor latere betaling van begrafeniskosten. Vermits
beslist werd om deze bedragen aan de stijging van het indexcijfer te koppelen, kan dit barema nu
bepaald worden op € 1.805,80 (t.o.v. 1.771,26 in 2016).

c) Tussenkomst in de begrafeniskosten.

° Gewone begrafenis: tussenkomst verhoogt van € 1.338,40 naar € 1.364,50.
° Crematie: tussenkomst verhoogt van € 1.992,88 naar € 2.031,74. Hiervan kan het OCMW € 420
terugvorderen van het crematorium.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten/reglem.  KB van 25 april 2004 (BS 30 april 2004) uitgevaardigd tot vaststelling van het statuut van
het zakgeld van sommige rusthuisbewoners en tot bepaling van de kosten die niet op dit
zakgeld mogen worden aangerekend.

Eerdere
beslissingen

 Zitting van 7 juli 2016: bepaling van het bedrag van het zakgeld en van daarmee
samenhangende barema’s ten voordele van financieel behoeftige bewoners in
woonzorgcentra.

Besluitvormings-
proces

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie worden de dagprijzen vanaf augustus
2017 met 1,95% verhoogd. De Raad beslist vanaf de ingangsdatum van de dagprijsverhoging een
identieke procentuele verhoging toe te passen voor de vakantietoelage, zakgeld en begrafenis, dit
zowel in eigen als in andere woonzorgcentra. Onderstaand de cijferopgave:



Vanaf september 2016 Vanaf augustus 2017

°gewaarborgd vakantiegeld
°maandelijks zakgeld
°vrijgesteld spaargeld
°begrafenis-tussenkomst

-gewoon
-crematie

335,53
110,53
1.771,26

1.338,40
1.992,88 (min 420
OCMW-recuperatie)

342,07
112,69
1.805,80

1.364,50
2.031,74 (min 420
OCMW-recuperatie)

In aansluiting met indexering van bovenstaande dagprijs wordt bij afwezigheid de huidige
kostenververmindering van 4,40EUR geïndexeerd tot 4,49EUR. Vanaf de dag van overlijden wordt
de huidige aanrekening tot ontruiming van de kamer behouden en hierbij wordt de korting
eveneens geïndexeerd tot 4,49EUR.

Als de nieuwe dagprijzen op een andere datum ingaan, dan wordt bovenstaande daarop
afgestemd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Voorstel om per 1 oktober 2017 de prijzen van het dagcentrum De Kolleblomme aan te passen.

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst

Doelstelling  Beperken van het exploitatieverlies in het dagcentrum
 Afstemmen van de prijs voor het middagmaal met het standaardtarief wijkteams: € 7,00

Feitelijke
aanleiding

1. Overzicht van de huidige dagprijzen, toepasselijk sedert 1 juli 2012

Kortrijk

Kuurne,

Lendelede,

Wevelgem

Andere

gemeenten

volledige dag

verblijf 10,00 10,00 10,00

middagmaal 6,50 6,50 6,50

subtotaal 16,50 16,50 16,50

vervoer heen 1,75 2,25 3,00

vervoer terug 1,75 2,25 3,00

TOTAAL 20,00 21,00 22,50

halve dag

verblijf 7,00 7,00 7,00

Weekendopvang (uitzonderlijk)

dagprijs* 24,00 24,00 24,00

Avondmaal

zonder soep 3,50 3,50 3,50

met soep 4,00 4,00 4,00

Ontbijt 3,00 3,00 3,00

Herkomst

DE KOLLEBLOMME

2. Analyse bezoekers
Onderstaande tabel biedt de samenvatting volgens herkomst; basis bezoekers tijdens de maand
mei 2017.

Gemeente
aantal

personen

aantal

werkingsdagen

vervoer

heen & terug

vervoer

enkele rit

Bissegem 3 25 25

Heule 19 133 72 4

Rollegem 2 28 5

Kortrijk 9 51 46 1

Totaal Kortrijk 33 237 143 10

Deerlijk 2 14 14

Gullegem 9 65 39 17

Lendelede 1 5 5

Totaal niet-Kortrijk 12 84 58 17

TOTAAL 45 321 201 27

Vaststellingen:
 26% van de bezoekers is niet van Kortrijk
 Vervoersdienst: aantal dagen heen & terug als percentage van het aantal werkingsdagen

- Kortrijk 60,33%
- Niet-Kortrijk 69,05%
- Gemiddeld 62,62%

3. Exploitatie financieel
Kastekort 2016: -79.135 EUR



Beoordeling Overwegingen tot prijsaanpassing:
 Het belangrijk exploitatieverlies in het dagcentrum
 Afstemming met de prijs van een middagmaal met het standaardtarief voor een maaltijd in

de wijkteams
 Noodzaak tot beperking van het kastekort
 De vraagprijs dagcentrum moet beperkt blijven als aanmoediging voor de thuiszorg

De onderstaand voorgestelde verhogingen betekenen op jaarbasis ongeveer 9.000EUR.

Ter informatie geven wij hier een overzicht van de prijzen uit de regio Kortrijk d.d. 30/5/2017.

NAAM DVC PLAATS
PRIJS EXCL
VERVOER

PRIJS
VERVOER

SUPPL
INCONT.MAT

VARIA

DE
KOLLEBLOMME

Heule 16,50 €
3,50/4,50/6 €
h/t

incl middagmaal,
koffie, incont.mat,
act.

KORENBLOEM
DVC/Landhuis

Kortrijk 19,04 €
3,50/4,38/4,75
€ per rit

maaltijd en
begeleiding
inbegrepen

KORENBLOEM
Het Portiek

Kortrijk 22 € 3,50 € per rit maaltijd inbegrepen

DE
BLAUWBLOEME

Kuurne
21,07 € -

13,87 1/2 dag
VZW BIK 0,60
€/km

maaltijd en zorg
inbegrepen

H HART Kortrijk 12,50 €
0,50 €/km,
min 3,50 €/rit

Luier : 0,50 €
stuk
Tena Pants: 1
€/stuk

maaltijd inbegrepen

DE PENDEL Marke 19,62 € 7 €/dag

incl middagmaal,
koffie en dranken
ontbijt : +1,5 €
opvang tot 18 u +
avondmaal : 2 €

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten/reglem.

Besluitvormings-
proces

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad beslist dat, onder voorbehoud van goedkeuring door het Agentschap Zorg en Gezondheid,
vanaf 1 oktober 2017 volgende prijsverhogingen worden toegepast:

huidige

prijs
verhoging

prijs vanaf

1/10/17

werkingskosten, halve dag 7,00 0,50 7,50

werkingskosten, hele dag 10,00 1,50 11,50

Middagmaal 6,50 0,50 7,00

Vervoer (enkele rit)

Kortrijk 1,75 0,25 2,00

Kuurne, Lendelede, Wevelgem 2,25 0,25 2,50

Andere gemeenten 3,00 0,50 3,50

dagprijs weekendopvang 24,00 3,00 27,00

avondmaal

zonder soep 3,50 0,50 4,00

met soep 4,00 0,50 4,50

ontbijt 3,00 0,50 3,50

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerking met vzw Minor NDAKO en verhuur pand Wandelingstraat 9. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Nele Hofman
Michael Desmet

Dienst Welzijn
Patrimonium

Doelstelling Regie in aanpak vluchtelingen versterken en werken aan geïntegreerd beleid en samenwerking.

Feitelijke
aanleiding

Minor Ndako is Vlaamse organisatie die vanuit Jongerenwelzijn middelen krijgt om projecten op te
zetten voor minderjarige erkende vluchtelingen.

Zij hebben reeds op diverse plaatsen zoals Leuven, Gent, Antwerpen een actieve werking en
namen contact op om ook in deze regio werking uit te bouwen. Dit biedt ook ondersteuning aan
de OCMW’s gezien hun intense begeleiding en knowhow in de begeleiding van deze kwetsbare
doelgroep.

Beoordeling Minor Ndako bracht toelichting rond hun werking op regio-overleg OCMW’s in Zuid-West-
Vlaanderen. Vanuit de bespreking werd beslist eerst overzicht te maken van het aantal
minderjarige en jonge erkende alleenstaande vluchtelingen. Uit deze analyse bleek er vooral een
groot aandeel te zijn in Kortrijk en Menen (ook link bestaand asielcentrum te Menen).

In samenspraak met OCMW Menen, Minor Ndako en OCMW Kortrijk zouden er bij Minor Ndako 3
vte worden aangeworven die samen een 20tal jongeren intensief begeleiden in alle facetten.

De begeleiding gaat over de woonst, het huishouden, besteding van budget, vrijetijd, onderwijs,
opbouw netwerk. Het OCMW is verantwoordelijk voor het leefloon of steun equivalent leefloon. Er
wordt nauw samengewerkt ifv optimale ondersteuning van de jongere zelf.

Minor Ndako was tevens vragende partij om woning of pand in huur te kunnen nemen voor de
huisvesting van enkele jongeren en de woonbegeleiding ter plekke. Gezien de beslissing om
Wandelingstraat 9 stilaan vrij te maken, leek het ons een opportuniteit om dit pand aan hen te
verhuren.

Wandelingstraat 9 is logementswoning met 5 kamers en gemeenschappelijke keuken en
badkamer. Tot voorheen werd dit bewoond door personen met Korsakov. Gezien de problematiek
van deze mensen werd herhuisvesting bekeken. De eerste optie om het pand te verkopen binnen
de sociale sector werd verkend maar bleek niet haalbaar voor diverse organisaties. Minor Ndako is
wel enthousiast over dit pand en stemt in met onze voorwaarden en huurprijs.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Huurovereenkomst

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met samenwerking Minor Ndako in de begeleiding en ondersteuning van
een equivalent van jongeren.

De raad gaat akkoord om het pand Wandelingstraat 9 in Kortrijk te verhuren aan Minor Ndako
voor € 800 per maand en dit voor 1 jaar met ingang vanaf 1 augustus 2017.
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Onderwerp Goedkeuring start opmaak van het ontwerp fase 3 voor zorgcampus Sint-Jozef.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring voor de opmaak van het uitvoeringsdossier zorgcampus St Jozef.

Feitelijke
aanleiding

Historiek van de besluitvorming van het dossier
We ontvingen op 5/11/2013 de ontvankelijkheidverklaring van ons zorgstrategisch plan voor het
bouwen van een WZC in St Jozef.

In zitting van 19 december 2013 keurde de Raad de planning voor het opstellen van het technisch
financieel plan goed. Daarbij werd opdracht gegeven aan de stuurgroep om tegen de raad van
januari 2014 het bouwprogramma en programma van eisen voor deze projectfase op te maken
alsook de conceptnota.

In zitting van 23 januari 2014 keurde de raad de conceptnota en het bouwprogramma goed en
gaf opdracht aan facility om in overleg met de aangestelde stuurgroep voor dit project, het bestek
op te maken.

In zitting van 20 maart 2014 werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen
van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef goedgekeurd.

De opening van de offertes vond plaats op 6 mei 2014. Er werden 5 offertes ontvangen. Op
4/6/2014 kwam de jury bijeen voor de beoordeling van de offertes op basis van de
gunningscriteria zoals bepaald in het bestek. De jury oordeelde dat het ontwerp van team E best
beantwoordde aan de in het bestek beschreven conceptnota en bouwprogramma.
In zitting van 25 juni 2014 gunde de Raad de ontwerpopdracht aan team E: LLOX architecten,
Lode Mortelmansstraat 9 te 2610 Wilrijk. De Raad formuleerde in diezelfde zitting opmerkingen en
richtlijnen voor de opmaak van het schetsontwerp.

In zitting van 18 september 2014 keurde de Raad het schetsontwerp goed en gaf opdracht aan
het ontwerpteam om aan de hand van de geformuleerde opmerkingen op het schetsontwerp, het
voorontwerp op te maken en voor te leggen op de Raad van 16 oktober 2014.

In zitting van 16 oktober 2014 keurde de Raad het voorontwerp goed en gaf richtlijnen aan de
ontwerper voor de opmaak van de documenten voor het technisch financieel plan voor
zorgcampus St Jozef. In het kader van de optimalisatie van de subsidiëring werd een
voorafgaandelijke vergunning aangevraagd voor een volwaardig dienstencentrum.
In zitting van 27 november 2014 keurde de Raad het technisch financieel plan en het
voorontwerpdossier goed. Het dossier werd ter financiering ingediend bij Vipa.

VIPA-subsidies
De raad besloot in zitting van 27 november 2014 om te wachten met de opmaak van het
uitvoeringsdossier tot er een principieel akkoord is van VIPA betreffende de subsidiëring van het
project.

2014 was het laatste jaar waarin de klassieke VIPA-investeringssubsidiëring van 60% van de
bouwkost werd toegepast. Voor de volgende jaren zou de Vlaamse Regering een andere
financiering toepassen.

Het OCMW bleef jarenlang zonder nieuws. Pas op 17 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering
over het nieuwe systeem. Deze informatie bereikte ons begin april jl. via een omzendbrief van de
bevoegde Vlaamse Minister Jo Vandeurzen.

Het nieuwe systeem houdt in dat de WZC vanaf de ingebruikname een infrastructuurforfait
krijgen van 5 euro per dag per bewoner. De Vlaamse Overheid ziet dit als een korting voor
de bewoner. De voorziening moet de zogenaamde korting zichtbaar op de factuur doorrekenen
ten voordele van de bewoners.

In ons ontvankelijk verklaard FTP van 2014 hebben we volgende subsidiebedragen opgenomen:
- Dagcentrum: 335.035 EUR
- Dienstencentrum: 609.154 EUR
Voor deze onderdelen blijft de oude regeling geldig.
De subsidie is niet automatisch gegarandeerd, is steeds onder voorbehoud van voldoende budget



bij VIPA. Voor ons dossier zal allicht, als de vooropgestelde timing wordt gehaald, voorzien zijn
voor budgetjaar 2020 zijn bij VIPA.

Voorafgaande vergunning
Het OCMW bekwam op 5 november 2014 van het Agentschap Zorg en Gezondheid een
voorafgaande vergunning voor de realisatie van het woonzorgcentrum.
De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege op 5 november 2017, tenzij het
OCMW een stedenbouwkundige vergunning of een ontvankelijk verklaarde aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning kan voorleggen.
Indien de voorafgaande vergunning vervalt, kan het OCMW gedurende twee jaar geen
voorafgaande vergunning meer aanvragen noch bekomen.
Een verlenging van de termijn van voorafgaande vergunning is niet mogelijk.

Voorafgaandelijk overleg met CBS
Er werd overleg gepleegd met het College van Burgemeester en Schepenen over de
stedebouwkundige aspecten van het masterplan en over de financiële engagementen.

Beoordeling Om de bouwvergunning aan te vragen dient de raad van het OCMW het aangestelde
ontwerpersteam de opdracht te geven om fase 3 van zijn opdracht te bestellen, namelijk het
ontwerp. In deze fase dient het ontwerpersteam de bouwvergunningsdocumenten en het
aanbestedingsdossier op te maken.

Voor de opmaak van deze fase geven we volgende richtlijnen mee voor aanpassing van het
voorontwerp:
 Aftoetsen en aanpassen van het voorontwerp aan het besluit van de Vlaamse Regering 16-

12-2016: nieuwe infrastructuurnormen WZC en CKV. Voorleggen van de consequenties voor
het huidige ontwerp.

 Nazien of de huidige voorziening voor de kinderopvang voldoet voor een capaciteit van 105
kinderen. Indien niet aanpassen volgens overleg om dit binnen het huidige planvolume aan te
passen.

 Er wordt geopteerd om voor de gevelafwerking de keuze te maken zonder raamomkadering
en dit zowel zonder rechte als zonderf schuine omkadering.

 Er wordt gevraagd aan de ontwerper om de kostprijs te bepalen voor de uitbreiding van de
ondergrondse parkeercapaciteit tot de volledig gevraagde capaciteit van 120 plaatsen. Dit
wordt voorgelegd in de raad van 31/08/2017.

 De inrit naar de ondergrondse parking zo inplanten dat er geen kruising is tussen zwakke
weggebruikers en de wagens. Vooral nazien voor voetgangersdoorgang naar voorgrond
vanuit kinderopvang zonder gevaar.

 Invulling van de gronden welke vrijkomen na de afbraak van de huidige gebouwen
afstemmen met de stedenbouwkundige diensten en het bouwteam om een uitgewerkt
voorstel voor te leggen in de raad van 31/08/2017.

Gezien de stand van het dossier wordt er volgende timing voorzien:

Raad 31/08 eerste nazicht definitief ontwerp

Raad 28/09 voorleggen en goedkeuring dossier bouwvergunning

29/09 indienen aanvraag bouwvergunning

Uiterlijk 30/10/2017 Bekomen van het Vlaams Gewest van de ontvankelijkheid van het
bouwvergunningsdossier, waarna we het dossier voor 5 november kunnen indienen bij
Agentschap Zorg en Gezondheid.

Verdere afhandeling van het dossier:

01/2018 start opmaak aanbestedingsdossier
Beperkt bouwteam en ontwerper werken plannen en bestekken uit.

Tussentijds overleg met bestuur en raad in verband met de evolutie van eht ontwerp en de
keuzes

08/2018 ontvangen bouwvergunning

03/2019 voorleggen aanbestedingsdossier met wijze van gunning aan raad van het OCMW

06/2019 prijsvraag

09 / 2019 raad van het OCMW gunning
10 / 2019 plaatsing van de opdracht

Start der werken voorjaar 2020 (komt overeen met budgetjaar 2020 voor VIPA-subsidies LDC en
DVC)



Financiële
toetsing

Budget Ok mits op te nemen leningen beperkt wordt tot 15.000.000 EUR.

Visum ontvanger Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 oktober 2013, goedkeuring van zorg-strategisch plan.
 Raad van 19 december 2013, planning technisch financieel plan voor projectfase 1 en 2
 Raad van 23 januari 2014, goedkeuring conceptnota, bouwprogramma en programma van

eisen voor projectfase 1 St Jozef als basis voor het opmaken van een bestek voor het
aanstellen van de ontwerper en als onderdeel van het Technisch financieel plan.

 Raad van 20 februari 2014, goedkeuring kleinschalig koken.
 Vast bureau van 11 maart 2014.
 Raad van 20 maart 2014, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen

van het ontwerpteam voor zorgcampus St Jozef
 Raad van 25 juni 2014, aanstelling ontwerpteam zorgcampus St Jozef.
 Raad van 25 juni 2014, richtlijnen voor ontwerpteam voor opmaak schetsontwerp

zorgcampus St Jozef.
 Raad van 18 september 2014, goedkeuring schetsontwerp en richtlijnen voor de opmaak van

het voorontwerp.
 Raad van 16 oktober 2014, Goedkeuring voorontwerp en opmaken richtlijnen voor de

ontwerper voor de opmaak van het technisch financieel plan voor zorgcampus St Jozef.
Goedkeuring om voorafgaandelijke vergunning lokaal dienstencentrum aan te vragen.
Goedkeuring uitbetaling van 50% ereloon op de schijf voorzien bij voorontwerp.

 Raad van 27 november 2014, Goedkeuring TFP en goedkeuring voorontwerp.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad geeft opdracht aan het ontwerpteam Llox om aan de hand van de richtlijnen op het
voorontwerp, het ontwerp op te maken.
Het ontwerp zal voorgelegd worden op de raad van 31 augustus 2017 zodat het dossier voor
aanvraag van de bouwvergunning kan goedgekeurd worden in de raad van 28 september 2018.
Het uitvoeringsdossier met bestekken wordt aansluitend daarop opgemaakt.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop klein elektrisch materiaal. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze en lijst aan te
schrijven leveranciers.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Met het oog op de afwerking het project site Bellegem, site Gheysens, hospitaal,… stelde de
dienst facility een bestek op voor een raamcontract leveringen klein elektrisch materiaal met
name: koelkasten, ovens, microgolfovens, kookplaten,… voor de keukens van het
Woonzorgcentrum, de keuken van het wijkteam en voor de sociale flats.
Rekening houdend met de raming opteren we als wijze van gunning voor de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De voorgestelde gunningscriteria
zijn prijs (60 punten), garantie en ondersteuning (25 punten), technische kwaliteit en
duurzaamheid (10 punten) en catalogus (5 punten). Voor de selectie van de aan te schrijven
kandidaten kiezen we voor leveranciers met een eigen herstellingsdienst omdat we een vlotte
herstelling en levering van vervangstukken belangrijk vinden.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop klein elektrisch materieel” werd een bestek met nr.
20170828/RL/OPZVB3 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 58.340,00 exclusief BTW of € 70.591,40
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer
waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende
overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om
hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.

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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt) en artikel 43.

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

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven leveranciers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20170828/RL/OPZVB3 en de raming voor de opdracht “Aankoop klein
elektrisch materieel”, 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 € 58.340,00 exclusief BTW of € 70.591,40 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven leveranciers wordt goedgekeurd.
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Onderwerp Raamcontract voor meubilair voor de Woonzorgcentra. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze raamcontract meubilair voor de woonzorgcentra.

Feitelijke
aanleiding

Ons bestaand raamcontract binneninrichting is ten einde en met het oog op de afwerking van de
lopende grote projecten (site Bellegem, site Gheysens, Hospitaal,….) stelde de dienst facility
bestekken op voor nieuwe raamcontracten inrichting waaronder meubilair.
Hiervoor werd een bestek opgemaakt waarin zowel de zetels, tafels, stoelen als de relaxzetels zijn
opgenomen.
Gezien de raming opteren we als wijze van gunning voor de openbare procedure. De voorgestelde
gunningscriteria zijn prijs (50 punten), comfort en ergonomie (25 punten), technische kwaliteit
(20 punten) en catalogus (5 punten).

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract Woonzorgcentra meubilair” werd een bestek met nr.
20170828/RL/OP opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 292.667,00 exclusief BTW of € 354.127,07
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer
waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende
overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om
hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese 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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 25 en artikel 43.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht
“raamcontract Woonzorgcentra meubilair”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd.
De raming bedraagt € 292.667,00 exclusief BTW of € 354.127,07 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
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Onderwerp Raamcontract bureaumeubilair. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring
starten procedure en publicatie van de opdracht, goedkeuring van het toegangsrecht en de
kwalitatieve selectiecriteria.

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren bureaumeubilair

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig raamcontract is ten einde. Met het oog op de afwerking de projecten site Bellegem,
site Gheysens en project hospitaal, … stelde de dienst facility een bestek op voor een
raamcontract leveringen kantoormeubilair.
Rekening houdend met de raming opteren we als wijze van gunning voor de
mededingingsprocedure met onderhandeling. De voorgestelde gunningscriteria zijn prijs (50
punten), comfort en ergonomie (25 punten), technische kwaliteit, duurzaamheid en garantie (20
punten) en catalogus en voorwaarden(5 punten).

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract bureaumeubilair” werd op 15 juni 2017 een bestek
met nr. 20171027/RL/MPMB3 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 175.566,00 exclusief BTW of € 212.434,86
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer
waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende
overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om
hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Timing dossier:
Raad van 13/7/2017: goedkeuring toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria voor deelname
aan de onderhandelingsprocedure en goedkeuring bestek met gunningscriteria.
Raad van 21/9/2017: keuze van de kandidaten
22/9/2017: aanschrijven van de kandidaten en uitnodigen voor offerte.
27/10/2017: opening offertes
November 2017: testen van de voorgestelde producten
Raad van 21/12/2017: gunning dossier

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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f
(limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt) en artikel 43.

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

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Selectieleidraad en bestek

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht
“raamcontract bureaumeubilair”, opgesteld door de dienst Facility worden goedgekeurd. De
raming bedraagt € 175.566,00 exclusief BTW of € 212.434,86 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling. De lastvoorwaarden worden goedgekeurd.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze. Goedkeuring starten procedure en publicatie van de opdracht, goedkeuring van
het toegangsrecht en de kwalitatieve selectiecriteria.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren matrassen, kussens en
toebehoren voor de woonzorgcentra van OCMW Izegem, OCMW Blankenberge, OCMW Wielsbeke
en Zorgbedrijf Roeselare

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig contract, gegund via een groepsaankoop georganiseerd door OCMW Roeselare loopt in
december 2017 ten einde. Met het oog op de afwerking van het nieuwe WZC in Bellegem, stelden
wij op het aankoopoverleg van de West-Vlaamse OCMW-besturen voor om een nieuw bestek op te
maken en andere OCMW’ s de kans te geven mee te doen via het systeem van
opdrachtencentrale. Blankenberge, Izegem, Wielsbeke en Roeselare gaven een mandaat aan
OCMW Kortrijk om de procedure te voeren.
Rekening houdend met de raming opteren we als wijze van gunning voor de
mededingingsprocedure met onderhandeling. De voorgestelde gunningscriteria zijn prijs (50
punten), comfort en ergonomie (25 punten), technische kwaliteit, duurzaamheid en garantie (20
punten) en catalogus en voorwaarden(5 punten).

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren”
werd een bestek met nr. 20171027/RL/OPMB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 134.425,00 exclusief BTW of € 162.654,25
inclusief 21% BTW.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer
waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende
overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om
hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
OCMW Kortrijk treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Izegem, OCMW Blankenberge,
Zorgbedrijf Roeselare en OCMW Wielsbeke bij de gunning van de opdracht.

Timing dossier:
Raad van 13/7/2017: goedkeuring toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria voor deelname
aan de onderhandelingsprocedure en goedkeuring bestek met gunningscriteria.
Raad van 21/9/2017: keuze van de kandidaten
22/9/2017: aanschrijven van de kandidaten en uitnodigen voor offerte.
27/10/2017: opening offertes
November 2017: testen van de voorgestelde producten
Raad van 21/12/2017: gunning dossier

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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f
(limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de
aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) en art 43.

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

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Selectieleidraad en bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht
“raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren”, opgesteld door de dienst Facility
worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 134.425,00 exclusief BTW of € 162.654,25 inclusief
21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal OCMW Kortrijk optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer
bepaald : OCMW Izegem, OCMW Blankenberge, Zorgbedrijf Roeselare en OCMW Wielsbeke.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren. Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze. Goedkeuring starten procedure en publicatie van de opdracht, goedkeuring van
het toegangsrecht en de kwalitatieve selectiecriteria.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren gordijnen en toebehoren.

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig raamcontract is ten einde. Met het oog op de afwerking de projecten site Bellegem,
site Gheysens en project hospitaal, … stelde de dienst facility een bestek op voor een
raamcontract leveringen gordijnen en toebehoren.
Rekening houdend met de raming opteren we als wijze van gunning voor de
mededingingsprocedure met onderhandeling. De voorgestelde gunningscriteria zijn prijs (60
punten), technische kwaliteit, duurzaamheid en garantie (30 punten) en catalogus en
voorwaarden(10 punten).

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren” werd
een bestek met nr. 20171027/RL/MPMB2 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.700,00 exclusief BTW of € 132.737,00
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele deelnemer
waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. De aanbestedende
overheid kan de deelnemer aan de raamovereenkomst indien nodig schriftelijk raadplegen om
hem te verzoeken zijn offerte aan te vullen.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Timing dossier:
Raad van 13/7/2017: goedkeuring toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria voor deelname
aan de onderhandelingsprocedure en goedkeuring bestek met gunningscriteria.
Raad van 21/9/2017: keuze van de kandidaten
22/9/2017: aanschrijven van de kandidaten en uitnodigen voor offerte.
27/10/2017: opening offertes
November 2017: testen van de voorgestelde producten
Raad van 21/12/2017: gunning dossier

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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f
(limiet van € 209.000,00 excl. btw niet bereikt) en artikel 43.

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

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Selectieleidraad en bestek

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht
“Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren”, opgesteld door de dienst Facility
worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 109.700,00 exclusief BTW of € 132.737,00 inclusief
21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling. De lastvoorwaarden worden goedgekeurd.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Gronden tussen de Havenkaai en de Meersstraat in Kortrijk. Principiële beslissing tot verkoop.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van de gronden gelegen tussen de Havenkaai en de Meersstraat, inclusief
de werkplaats van de voormalige Citroëngarage. Zie situeringsplan in bijlage.

Deze eigendom bestaat uit verschillende delen:

Zone 1: gerevindiceerde gronden tussen Havenkaai-Cityring-Meersstraat

Teruggekocht van het Vlaams Gewest in 2014.
Percelen nummers: 364/X/2, 364/Y/2 en 363/Z/3
Oppervlakte: +/- 5.500 m².

Huidig gebruik:
Deze zone wordt verhuurd aan de AGB Parko voor de aanleg en uitbating van een tijdelijke
parking. De parking Havenkaai werd gerealiseerd in afwachting van de heraanleg parking Appel.

Zone 2: gronden langs de Havenkaai

Reeds lang eigendom van het OCMW. Vroeger verhuurd aan de Fruitpoort en aan Carlier BVBA.
Percelen nummers: 360/S/19 en 360/A/18
Oppervlakte: +/- 1.800 m²

Huidig gebruik:
Deels verhuurd aan de AGB Parko en deels braakliggend. Het braakliggend deel wordt belast met
een leegstandstaks van € 3.700 per jaar.

Zone 3: garagewerkplaats

Gekocht in 2013 voor € 682.500 met oog op doorverkoop met de rest van de site wat de
ontwikkelingsmogelijkheden van de site verbetert.
Oppervlakte: +/- 1.890 m².

Huidig gebruik:
De kelderverdieping wordt verhuurd aan vzw Mobiel voor de opslag en herstel van fietsen. De
voormalige bureauruimte wordt in gebruik gegeven aan vzw Ichthus voor de opslag van
voedingsmiddelen in het kader van de voedselbankwerking. De werkplaats wordt gebruikt door
eigen diensten van het OCMW, namelijk voor de opslag van inboedels, van recuperatiematerialen
uit site Gheysens en voor opslag van goederen voor de LOI-woningen.
Het gebouw wordt belast met een leegstandstaks van € 22.672,50 per jaar.

Beoordeling De ontwikkeling van de site wordt bemoeilijkt en vertraagd door de bodemverontreiniging die tot
stand kwam op de gronden van BVBA Carlier (360/Z/18) maar die zich ook verspreid heeft naar
de gronden van het OCMW.

Niet het OCMW maar de BVBA Carlier is saneringsplichtig (het OCMW is vrijgesteld van sanerings-
plicht). De BVBA is echter in vereffening en blijft in gebreke om te saneren. De OVAM heeft aan
de BVBA Carlier een bestuurlijke maatregel opgelegd. De OVAM zal op kosten van de bvba
CARLIER een bodemsaneringsproject (laten) opstellen. Daarvoor is een bodemsaneringsdeskun-
dige aangesteld, maar de concrete timing van de opmaak van de sanering is niet gekend. De niet-
risicogronden kunnen verkocht worden (maar uiteraard wordt de aanwezigheid van de
verontreiniging wel vermeld in het bodemattest). Aangezien het OCMW vrijgesteld is van
saneringsplicht, kan ook de risicogrond aan de Havenkaai overgedragen worden (cfr. ministerieel
besluit van 30 juli 2010, waarin is geoordeeld dat de beslissing van OVAM van 19 oktober 2007,
die aan het OCMW het recht verleende om de grond over te dragen, nog steeds rechtsgeldig is).
Uiteraard geldt ook voor deze grond dat de verontreiniging wel wordt vermeld in het bodemattest.



De Hogeschool West-Vlaanderen heeft interesse om op de gronden aan de overkant van hun
bestaand gebouw, de Level, een nieuw project te realiseren. Het betreft de gronden aan de kant
van de cityring, evenwijdig met de Level.

Verder is er interesse van projectontwikkelaars om de site te ontwikkelen. Volgens de
stedenbouwkundige diensten kunnen langs de Leie bouwwerken tot 4 bouwlagen gerealiseerd
worden en langs de ringbrug tot 5 bouwlagen. Langs de Meersstraat moeten rijwoningen komen.

We stellen voor om de site in één blok en met mededinging te verkopen met een instelprijs van
4.900.000 euro.

Bij de ontwikkeling moet ruimte zijn voor een project voor onderwijsdoeleinden.

We stellen voor om notaris Liesbeth Degroote uit Kortrijk aan te stellen om het verkoopsdossier
op te maken en de verkoop met mededinging te organiseren. Notaris Degroote heeft reeds in
2011 een studie gemaakt van dit complex dossier.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit van 18 november 2010 waarbij notariaat Van Haesebrouck (overgenomen door
notaris Degroote) werd aangesteld om de verkoop van de gronden langs de Havenkaai te
realiseren.

Bijlagen  Schattingsverslag van Luc Callens d.d. 2015.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat principieel akkoord met de verkoop met mededinging van de gronden van het
OCMW tussen de Havenkaai en de Meersstraat met een instelprijs van € 4.900.000 en waarbij de
gronden kant cityring voorbehouden worden voor een onderwijsfunctie.

De raad stelt notaris Liesbeth Degroote aan om het verkoopsdossier op te maken, de verkoop te
organiseren en de akte te verlijden.

De raad beslist zich in de akte te laten vertegenwoordigen door de voorzitter en de waarnemend
secretaris.

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 13 juli 2017 | punt 12

Onderwerp Gronden te Marke in bosgebied. Voorstel tot verkoop aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van enkele percelen grond in de omgeving van de Watervalstraat in Marke.
Deze percelen liggen in het bosgebied ‘Preskhoekbos’.

Het Agentschap voor Bos en Natuur wil deze percelen verwerven met oog op de verdere realisatie
van het Preshoekbos.

De percelen zijn voornamelijk verpacht aan de heer Dutoit. Hij pacht de gronden samen met de
hoeve Watervalstaat 53 sinds 1972. De hoeve is eveneens eigendom van het OCMW.

Een perceel wordt in gebruik gegeven aan de Stad die er een voetbalveld heeft aangelegd voor de
jeugdwerking van KFC Marke. Een ander perceel werd aan ANB in gebruik gegeven toen de
pachter, dhr. Bekaert stopte met zijn landbouwactiviteiten in 2012.

Overzicht van de te verkopen percelen:

kadnr aard oppervlakte opmerking gebruik

56c sportterrein 1ha 30a 25ca kadastrale opp. gebruikt door stad

124c land ha 17a 14ca kadastrale opp. verpacht

278a en 281a deel poel en weide 3ha 22a 82ca gemeten opp. verpacht

294a hooiland ha 21a 53ca kadastrale opp. gebruikt door ANB

TOTAAL 4ha 91a 74ca

Beoordeling ANB is bereid om de gronden aan te kopen voor een prijs van € 7 per m². Dit betekent een totale
verkoopprijs van € 344.218.

kadnr oppervlakte gebruik prijs/m² prijs

56c 1ha 30a 25ca gebruikt door stad 7,00 € 91.175

124c ha 17a 14ca verpacht 7,00 € 11.998

278a en 281a deel 3ha 22a 82ca verpacht 7,00 € 225.974

294a ha 21a 53ca gebruikt door ANB 7,00 € 15.071

TOTAAL TE KOPEN 4ha 91a 74ca € 344.218

De pachter kan akkoord gaan met een eindepachtvergoeding van € 0,50 per m² maar vraagt om
tot 1 oktober 2019 in de hoeve te kunnen blijven wonen. De pacht voor de gronden zou met
onmiddellijke ingang verbroken worden bij de akte zodat de percelen vrij van pacht kunnen
verkocht worden. De hoeve zelf, op een restoppervlakte van 7.004 m² zou vrij zijn vanaf 1
oktober 2019.

Berekening van de eindepachtvergoeding:

kadnr aard oppervlakte vergoeding prijs

124c land ha 17a 14ca 0,50 € 857

278a en 281a deel poel en weide 3ha 79a 82ca 0,50 € 18.991

275e hoeve ha 13a 53ca 0,50 € 677

TOTAAL 4ha 10a 49ca € 20.525

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere 



beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Visum van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid voor de prijs van € 7
per m² vrij van pacht

 Opmetingsplan

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met verkoop aan het Agentschap voor Natuur en Bos van de percelen
gelegen in Marke, sectie B, nummers 56c, 124c, 278a, 294a en een deel van 281a met een totale
oppervlakte van 4ha 91a 74ca.

De raad gaat akkoord met een eindepachtvergoeding van € 20.525 te betalen aan de pachter
waarbij de pacht van de gronden onmiddellijk wordt beëindigd en de pacht van de hoeve op 1
oktober 2019.

De raad gelast de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid met het verlijden van
deze akten.

De raad machtigt de afdeling Vastgoedtransacties zich te vertegenwoordigen bij de ondertekening
van de authentieke akten.

De raad ontslaat de hypotheekbewaarder van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
het overschrijven van de akten.

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden in het kader van de investeringen
voor de lopende sociale projecten.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 13 juli 2017 | punt 13

Onderwerp Achtergrond in de Bieststraat in Wevelgem. Voorstel tot verkoop.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van een perceel weiland, kadastraal bekend in de tweede afdeling van
Wevelgem, sectie B, nr. 1169/E. Dit perceel heeft een gemeten oppervlakte van 20a 47ca.

Volgens het gewestplan Kortrijk ligt het perceel grotendeels in agrarisch gebied en een klein deel
in woongebied.

Het betreft een vlak terrein, achterin gelegen, niet palend aan de straat en enkel bereikbaar via
aanpalende percelen.

Het perceel wordt in gebruik gegeven aan de heer Koen Theys die woont in de Bieststraat 105. Hij
heeft het perceel aangelegd als boomhaard en weide.

Stijn Harrie en Josephine Develtere wonen sinds 2014 in de aanpalende woning Bieststraat 101
die ze stapsgewijs aan het renoveren zijn. De keuken van hun woning grenst aan het perceel van
het OCMW. In de huidige toestand kunnen zij geen ramen in de keuken plaatsen omdat er
onvoldoende afstand is tot de perceelgrens. Er is een afstand van 1,90 meter nodig om ramen te
mogen plaatsen. Daarom vragen Stijn Harrie en Josephine Develtere om een strook van 2 meter
te kunnen aankopen van het OCMW.

Beoordeling Deze strook van 2 meter werd opgemeten door landmeter Luc Callens. Zie opmetingsplan in
bijlage. De oppervlakte van het te verkopen deel bedraagt 240 m². Volgens het gewestplan
Kortrijk ligt dit stuk in woongebied. Stijn Harrie en Josephine Develtere zijn bereid om € 40.000 te
betalen voor dit stuk. Dit is € 166,67 per m².

Voor de verkoop van deze 240 m² is de splitsing van het perceel nodig volgens het opmetingsplan
van Luc Callens. De resterende oppervlakte bedraagt 18a 40ca en ligt hoofdzakelijk in agrarisch
gebied. Dit stuk kan verder in gebruik gegeven worden aan Koen Theys in afwachting van een
definitieve oplossing.

Het te verkopen stuk van 240 m² is enkel bereikbaar door de eigenaars van perceel 1171/G
(Koen Theys) en van perceel 1168/E (de ouders van Stijn Harrie). Mits akkoord van deze
aanpalers kan het stuk van 240 m² onderhands verkocht worden.

Stijn Harrie en Josephine Develtere stellen voor om hun notaris, de heer Bernard Denys uit
Avelgem aan te stellen om deze verkoop met mededinging tussen de aangelanden te organiseren
en de akte te verlijden.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen



Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Schattingsverslag
 Opmetingsplan

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met verkoop van 240 m² grond uit perceel kadastraal gekend in de tweede
afdeling van Wevelgem, sectie B, nr. 1169/E volgens het opmetingsplan van Luc Callens.

De raad gaat akkoord met de verkoop met mededinging tussen de drie aanpalers en met een
instelprijs van € 40.000.

De raad stelt notaris Bernard Denys uit Avelgem aan om deze verkoop te realiseren en de akte te
verlijden.

De raad beslist zich in de akte te laten vertegenwoordigen door de voorzitter en de waarnemend
secretaris.

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden in het kader van de investeringen
voor de lopende sociale projecten.

Opvolging en
communicatie


