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AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. Aanstelling secretaris als hoofd van het Agentschap Zorg Kortrijk.

3. Vaststelling budgetwijziging 2017.

4. Vaststelling OCMW-meerjarenplan 2014-2020.

5. Vaststelling budget 2018.

6. Rapportering na 3de kwartaal 2017.

7. Voorstel tot afboeking oninbare dossiers.

8. Collectieve schuldenregeling: volmacht aan de juristen schuldbemiddelaars.

9. Samenwerking Sociaal Huis en Jeugdzorg. Voorstel tot goedkeuring.

10. Samenwerkingsovereenkomst met Tele-Onthaal West-Vlaanderen. Voorstel tot goedkeuring.

11. Prijswijziging cafetariaprijzen wijkteams en centra Zorg Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

12. Prijswijziging maaltijden. Voorstel tot goedkeuring.

13. Binnenschilderwerken OCMW Kortrijk administratie. Voorstel tot gunning.

14. Raamcontract frisdranken en bieren. Voorstel tot gunning.

15. Raamcontract autoverzekeringen en dienstverplaatsingen. Voorstel tot gunning.

16. Aktename gunning groepsaankoop aardgas en elektriciteit voor de periode 2018-2020 georganiseerd door

intercommunale Leiedal.

17. Raamcontract wijnen en sterke dranken. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

18. Raamcontract reinigen ramen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

19. Vervangen van ketels in stookplaatsen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

20. Buitenschilderwerk begijnhof 2018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

21. Raamcontract keukendisposables. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

22. Aankoop hardware binnen raamcontract.

23. Vernieuwen serverinfrastructuur Kortrijk. Voorstel tot deelname in de kosten.

24. Aankoop softwareprogramma Kleos van Kluwer voor het opvolgen van gerechtelijke procedures, in het bijzonder

collectieve schuldenregelingen.

25. Gronden tussen de Havenkaai en de Meersstraat in Kortrijk. Goedkeuring verkoopsprocedure.

26. Hoeve Moorslede. Voorstel tot openbare verkoop hoeve en gronden.

27. Gebruiksreglement polyvalente zalen in het belevingscentrum van het Begijnhof en in het Baggaertshof. Voorstel tot

aanpassing.

28. Besteding van de VIA-middelen voor lokale besturen.

29. Sodiperkoo. Aktename verhoging lidgelden.

30. Varia.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 november 2017 | punt 2

Onderwerp Aanstelling secretaris als hoofd van het Agentschap Zorg Kortrijk.

Indiener An Spriet Dienst

Doelstelling Juridische leiding van het IVA Zorg Kortrijk en hoofd van het OCMW-personeel behorend bij Zorg
Kortrijk.

Feitelijke
aanleiding

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelde in zitting van 15 december 2016 waarnemend
secretaris An Spriet aan als hoofd van het agentschap Zorg Kortrijk.
Op 1 november 2017 trad Nathalie Desmet in dienst als secretaris en verstreek de waarneming
van de functie door An Spriet.

An Spriet bood aan de voorzitter, Philippe De Coene, haar ontslag aan als hoofd van het
agentschap Zorg Kortrijk. Dit om reden dat het hoofd van het agentschap hoofd is van het
personeel dat behoort tot het agentschap. De secretaris is hoofd van het overige OCMW-
personeel. Omwille van efficiëntie, vlotte besluitvorming en transparantie is het opportuun dat
het hoofd van het personeel vertegenwoordigd wordt door één persoon en niet door twee
personen.

An Spriet zal wel nog nauw betrokken blijven bij de werking en verdere uitbouw van Zorg Kortrijk.

Beoordeling Het hoofd van het agentschap wordt aangesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en is
belast met de algemene leiding en de werking van het agentschap.

Het hoofd van het agentschap is krachtens het OCMW-decreet hoofd van het personeel dat
behoort tot het agentschap.

Zorg Kortrijk stelt personeel tewerk van twee werkgevers (ocmw en vzw).
Het hoofd van het agentschap heeft enkel het werkgeversgezag over het OCMW-personeel
tewerkgesteld in Zorg Kortrijk.
Het vzw-personeel valt onder het werkgeversgezag van de vzw Zusters Augustinessen.

Gelet op het feit dat An Spriet haar ontslag aanbood als hoofd van het agentschap, wordt
voorgesteld om de secretaris, Nathalie Desmet aan te stellen als hoofd van het agentschap.
Zij zal juridisch de leiding op zich nemen van het agentschap, in nauwe samenwerking met de
algemeen directeur van de zorgdiensten waargenomen door de vzw Zusters Augustinessen, Frank
Claerhout.

De bevoegdheden en taken van het hoofd van het agentschap staan beschreven in de
beheersovereenkomst tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het IVA Zorg Kortrijk dd.
15 december 2016.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW decreet

Eerdere
beslissingen

 Raad 15 december 2017: oprichting IVA Zorg Kortrijk waaronder aanstelling hoofd van het
agentschap

Besluitvormings-
proces



Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van De Raad neemt akte en aanvaardt het ontslag van An Spriet als hoofd van het IVA Zorg Kortrijk



beslissing met ingang van 24 november 2017.

De Raad stelt de secretaris Nathalie Desmet aan als hoofd van het IVA Zorg Kortrijk, met ingang
van 24 november 2017.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 november 2017 | punt 3

Onderwerp Vaststelling budgetwijziging 2017.

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling Vaststelling door de Raad van de budgetwijziging 2017.

Feitelijke
aanleiding

Behoefte tot aanpassing van een aantal kredieten in het OCMW-budget 2017, vastgesteld in
OCMW-raad van 17 november 2016 en goedgekeurd in de Gemeenteraad van 12 december 2016.

Beoordeling 1. Wijziging doelstellingennota 2017

De beleidsdoelstellingen en actieplannen (basis Plan Nieuw Kortrijk) blijven ongewijzigd. Met deze
budgetwijziging worden de volgende 10 nieuwe acties toegevoegd, waarvan er 6 financieel
opgevolgd worden (zie ‘F’ in laatste kolom).

Beleidsdoelstelling Nieuwe acties BW 2017

3. Een stad die
onderneemt
en deelt

 Verruimde toepassing van het geïndividualiseerde project voor
maatschappelijke integratie (GPMI).

F

 Tijdelijke WerkErvaring, luik trajectbegeleiding en –subsidie.
Voorbereiding en opstart hervorming art. 60, ingebed in TWE-
trajecten.

F

 Tijdelijke WerkErvaring, luik compensatievergoeding voor
patronale bijdragen.

F

 Sociale activering voor mensen die nood hebben aan een
voortraject als opstart naar TWE of voor wie de afstand naar de
arbeidsmarkt te groot is.

F

 Actieplan EHBS – Eerste Hulp Bij Schulden.

6. Een stad die
houdt van de
kinderen en
alle opa’s en
oma’s

 Ruilwinkel (incl. pamperbank) + project SWITCH – Brede
gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in
armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele
kinderarmoedebestrijding.

F

 De Kleine K: Kinderen baas in het Baggaertshof. F

10. Een
stadsbestuur
dat
transparant en
sober is

 Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit
kinderopvang.

 Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit facility.

 Implementatie en opvolging aanbevelingen van de audit IT- en
informatieveiligheid.

De financiële vertaling van deze nieuwe acties is terug te vinden in de doelstellingennota (boek
blz. 7 – 35).

2. Wijziging investeringsbudget 2017 (blz.40-66)

Het investeringstotaal wordt in de budgetwijziging van 2017 met 10.590.881 EUR
teruggeschroefd ten opzichte van het initieel budget 2017 (incl. overdracht van 2016) naar een
nieuw totaal van 8.471.489 EUR. De voornaamste verklaring hiervan is het stilliggen van de werf
in Bellegem gedurende een groot deel van het jaar.

De grootste verkoopdossiers (o.a. Havenkaai) verschuiven naar 2018 zodat de desinvesteringen
in de budgetwijziging van 2017 dalen van 8.356.715 EUR naar 919.924 EUR.

3. Wijziging exploitatiebudget en autofinancieringsmarge (AFM) 2017 (boek blz. 37, 67-69)

Met de voorziene budgetwijziging blijft de gemeentelijke dotatie ongewijzigd op 12.849.233 EUR.

De voor 2017 gebudgetteerde exploitatie-ontvangsten verhogen van 62.333.681 EUR naar
63.790.817 EUR, hetzij een toename van 2,3%. De exploitatie-uitgaven vermeerderen met 2% in
de budgetwijziging van 60.754.082 EUR naar 61.970.828 EUR. Dit alles resulteert in een toename
van het exploitatie-overschot met ruim 240.000 EUR, wat in de budgetwijziging 2017 uitkomt op
een positief saldo van 1.819.989 EUR.
Het exploitatiebudget min de netto-leningsaflossingen levert de autofinancieringsmarge op. De



AFM verbetert met 286.113 EUR, met name van -315.778 EUR in het initieel budget van 2017
naar -29.665 EUR in de budgetwijziging 2017.
De verwachte resultaatsverbetering wordt vooral verklaard door de hervorming van Art.60§7,
ingebed in Tijdelijke WerkErvaring (TWE). Die hervorming leidt in 2017 tot een significante daling
van het aantal leerwerknemers en bijgevolg ook van de opleg voor de tewerkstelling ervan door
het OCMW.

4. Het Zorgbedrijf in de budgetwijziging 2017 (blz. 73)

Vanaf 2017 start het Zorgbedrijf als Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA). De BBC voorziet
hiervoor weinig schema’s. Per beleidsitem zijn de kassaldi van het IVA wel berekend op blz.73.
Het Zorgbedrijf wordt jaarlijks globaal gesaldeerd met een deel van de gemeentelijke bijdrage.

Samengevat geldt als volgt:

B 2017 BW 2017

Tot. gemeentelijke
bijdrage (EUR)

12.849.233 12.849.233

Deel gemeentelijke
bijdrage voor IVA
(EUR)

3.563.225 3.560.315

Met de budgetwijziging verandert het IVA-tekort nauwelijks. Voor de saldering van de entiteit
Zorg in de budgetwijziging 2017 wordt 3.560.315 EUR (of 27,7%) van de totale gemeentelijke
bijdrage aangewend in plaats van het initieel voorziene bedrag 3.563.225 EUR.

5. Wijziging liquiditeitenbudget 2017 (boek blz. 67)

Ingevolge het verschuiven van desinvesteringen naar 2018 is er met de budgetwijziging nood
aan 6.000.000 EUR leningen in plaats van de initiële 4.000.000 EUR.

De toename van de bestemde gelden voor exploitatie betreft overschotten op LOI van de jaren
2014-2015-2016, overeenkomstig de onderrichtingen van Toezicht.

Het resultaat op kasbasis wijzigt van 1.614.213 EUR in het oorspronkelijke budget 2017 naar
887.276 EUR in het nieuwe budget van 2017.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Vaststelling budget 2017 in zitting OCMW-Raad van 17 november 2016 en goedkeuring in
zitting Gemeenteraad van 12 december 2016.

Besluitvormings-
proces

 10 oktober 2017: Bespreking met Management Team OCMW
 6 november 2017: Advies van College van Burgemeester en Schepenen

Bijlagen  Budgetwijziging nr. 1, dienstjaar 2017.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad stelt de eerste budgetwijziging 2017 vast met volgende kerncijfers:

2017
initieel budget

2017
budgetwijziging

Gemeentelijke bijdrage 12.849.233 12.849.233

Exploitatiebudget (B-A) 1.579.600 1.819.989

A. Uitgaven 60.754.082 61.970.828

B. Ontvangsten 62.333.681 63.790.817

Investeringsbudget (B-A) -1.871.532 -4.591.718

A. Uitgaven 13.071.539 8.471.489



B. Ontvangsten 11.200.007 3.879.771

Resultaat op kasbasis 1.614.213 887.276

Autofinancieringsmarge -315.778 -29.665

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 november 2017 | punt 4

Onderwerp Vaststelling OCMW-meerjarenplan 2014-2020.

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling Vaststelling door de Raad van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2020

Feitelijke
aanleiding

1. De strategische nota in het meerjarenplan 2014-2020

Onderstaande tabel geeft de 10 beleidsdoelstellingen samen met het aantal actieplannen en acties
waarin ze geconcretiseerd worden. We vermelden ook het aantal acties dat financieel opgevolgd
wordt in de strategische nota.

Aantal
actie-

plannen

Totaal
aantal
acties

Acties
met fin.

opvolging

1. Een stad die luistert en dialogeert
2. Een stad die verjongt en vergroent
3. Een stad die onderneemt en deelt
4. Een stad die veilig en proper is
5. Een stad die betaalbaar is
6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s
7. Een stad die beweegt, durft en verandert
8. Een stad die verenigt en bindt
9. Een stad met veel goesting en ambiance
10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is.

2
1
5
1
1
5
-
2
2
7

9
2

41
3

16
32
-
6
9

32

6
1

28
1

12
16
-
2
7
9

26 150 81

2. Het investeringsbudget in het meerjarenplan 2014-2020 (blz. 56-81)

De doorlooptijd van het meerjarenplan wijzigt: het jaar 2020 komt erbij. In combinatie met het
vervroegen van de nieuwbouw Sint-Jozef zorgt dat voor significante wijzigingen aan het
investeringsbudget. De investeringsuitgaven stijgen met afgerond 15 miljoen EUR, de

desinvesteringen met 8,8 mio EUR en de investeringssubsidies met ruim 2,6 mio EUR. Hieronder

lijsten we de grootste wijzigingen per deelrubriek van het investeringsbudget op.

a. Investeringsuitgaven
 Nieuwbouwproject St-Jozef: het bedrag in de planningsperiode neemt toe met 12,7

mio EUR
 Nieuwbouwproject Bellegem: de meerkost veroorzaakt door de faling van de eerste

aannemer en heraanbesteding wordt geraamd op afgerond 1,25 mio EUR. Het is de
bedoeling een zo groot mogelijk deel hiervan te recupereren (cf. o.a. bankwaarborg
t.b.v. 723.290 EUR) maar uit voorzichtigheid rekenen we dat niet mee.

 Verbouwing Buda Hospitaal tot bureauruimte: daling krediet van 2 tot 1,2 mio EUR.

b. Investeringssubsidies
 Voor het project St-Jozef hebben we recht op VIPA-subsidies t.w.v. afgerond

950.000 EUR (voor de functies dag- en dienstencentrum). 400.000 EUR daarvan
voorzien we in 2020.

 Het OCMW beschikt over 1,8 mio EUR bestemde gelden voor investeringen (cf. M2-
schema). Het grootste deel daarvan (ca. 1,5 mio EUR) is afkomstig van
schenkingen, binnen het OCMW ook wel Stichtingen genoemd. De OCMW-Raad
besliste op 31 aug. 2017 om deze bestemde gelden te besteden voor de
investeringen in St-Jozef. In 2019 nemen we alle bestemde gelden voor
investeringen (omvat ook een saldo van oude investeringssubsidies van de Stad) op
als investeringssubsidie voor het project St-Jozef.
Opm.: aangezien het OCMW werkt met “eenheid van kas” is dit geld nu al
opgenomen in de globale thesaurie. De boekhoudkundige aanwending van dit geld
heeft bijgevolg geen impact op het bedrag aan op te nemen leningen en de AFM.

c. Desinvesteringen
 Om de impact van de nieuwbouw St-Jozef op de AFM en gemeentelijke bijdrage

minimaal te houden, wordt het desinvesteringsbudget aanzienlijk opgetrokken (+ 8,8
mio EUR).



 Twee grote verkopen die niet in het vorig budget zaten, betreffen het WZC Lichtendal
dat in 2019 wordt verlaten en een hoeve in Moorslede met 20 ha grond erbij. De
toename van het desinvesteringsbudget wordt verder verklaard door een verhoging
van de raming van enkele verkopen die al opgenomen waren (b.v. Havenkaai) en
enkele kleinere nieuwe verkopen.

3. Exploitatiebudget en AFM in het meerjarenplan 2014-2020 (blz. 54-55, 83)

De gemeentelijke bijdrage wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Er is toestemming gegeven om
dat ook in 2020, nieuw jaar in de planningsperiode, door te trekken.
Tijdens de periode 2014-2020 kent de Gemeente 745.000 EUR bijkomende dotatie toe voor
kostendekking van de kinderopvang, maar deze bijkomende dotatie wordt gecompenseerd door
teruggave van OCMW-overschot voor eenzelfde bedrag.

Het OCMW beschikt nog over bestemde gelden van het vroegere project Telesenior. In 2018
worden die gelden (t.b.v. 239.555 EUR) in resultaat genomen. Door ze in 2018 op te nemen,
vertekenen we het structureel financieel evenwicht op het einde van de planningsperiode niet.

Het OCMW is financieel in evenwicht: de AFM in het laatste jaar is positief, evenals de som van de
AFM’s in de ganse planningsperiode.
Die AFM-som, het globale overschot op de gemeentelijke bijdrage, neemt toe van 527.474 EUR in
vorig meerjarenplan tot 1.234.270 EUR. Indien ook de 745.000 EUR niet opgevraagde toeslag
voor kinderopvang wordt meegeteld, bedraagt het cumulatief overschot in de periode 2014-2020
afgerond 2 miljoen EUR.

4. Het zorgbedrijf in het meerjarenplan 2014-2020 (blz. 87)

Vanaf 2017 start het Zorgbedrijf als Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA). De BBC voorziet

hiervoor weinig schema’s. Per beleidsitem zijn de kassaldi van het IVA wel berekend in het

huidige meerjarenplan 2014-2020.

Het Zorgbedrijf wordt jaarlijks globaal gesaldeerd met een deel van de gemeentelijke bijdrage.

Hiervoor is om en bij de 27,5% nodig. Samengevat geldt als volgt:

BW 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Totale gemeentelijke bijdrage (EUR) 12.849.233 12.959.270 13.760.558 14.158.435

Deel gemeentelijke bijdrage voor IVA (EUR) 3.560.315 3.560.011 3.791.346 3.823.467

Procentueel (IVA/tot.) 27,71% 27,47% 27,56% 27,01%

5. Liquiditeitenbudget in het meerjarenplan 2014-2020 (blz. 54-55, 95)

In de planningsperiode 2014-2020 worden in totaal 34 mio nieuwe leningen opgenomen. De

financiële schulden nemen toe van 25.479.098 EUR op 31 december 2014 tot 43.140.389 EUR

eind 2020.

Het merendeel van de bestemde gelden wordt aangewend in de planningsperiode (cfr. supra). Het

resterend bedrag betreft het historisch overschot op LOI.

Het resultaat op kasbasis is positief in de jaren 2017 t.e.m. 2020, een voorwaarde in de BBC.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Vaststelling meerjarenplan 2014-2019 in zitting OCMW-raad van 17 november 2016 en
goedkeuring in zitting Gemeenteraad van 12 december 2016.

Besluitvormings-
proces

 10 oktober 2017: Bespreking met Management Team OCMW
 6 november 2017: Advies van College van Burgemeester en Schepenen

Bijlagen  Meerjarenplan 2014-2020, opgemaakt in oktober 2017

Tussenkomst ter



zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad stelt het OCMW-meerjarenplan 2014-2020 vast met volgende kerncijfers (in EUR):

JR 2014 JR 2015 JR 2016 BW 2017 B 2018 B 2019 B 2020

Gemeentelijke bijdrage 11.720.398 12.076.610 12.420.119 12.849.233 12.959.270 13.760.558 14.158.435

Exploitatiebudget (B-A) 1.615.543 1.799.866 1.951.523 1.819.989 1.362.677 1.906.024 2.267.096

A. Uitgaven 55.554.165 56.711.296 59.163.832 61.970.828 64.762.685 65.822.379 67.059.883

B. Ontvangsten 57.169.708 58.511.162 61.115.355 63.790.817 66.125.362 67.728.403 69.326.979

Investeringsbudget (B-A) -3.202.672 -5.006.921 -2.376.211 -4.591.718 -4.299.853 -6.481.771 -5.640.591

A. Uitgaven 6.369.619 6.862.422 6.152.327 8.471.489 18.009.316 11.683.749 12.135.614

B. Ontvangsten 3.166.947 1.855.502 3.776.116 3.879.771 13.709.463 5.201.978 6.495.023

Resultaat op kasbasis 2.211.007 943.440 -203.282 887.276 1.335.754 7.463.221 4.650.766

Autofinancieringsmarge 540.335 441.222 467.067 -29.665 -253.646 3.244 65.714

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 november 2017 | punt 5

Onderwerp Vaststelling budget 2018.

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling Vaststelling door de Raad van het budget 2018.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW-budget 2018 is identiek aan het corresponderende jaar van het meerjarenplan 2014-
2020.

1. De doelstellingennota

In 2018 worden geen nieuwe acties toegevoegd, wel worden er 21 acties afgesloten omdat het
project afgelopen is of omdat de actie gerealiseerd is.

2. Investeringsbudget 2018 (blz. 36-56)

De transactiekredieten bedragen 18.009.316 EUR in 2018, een aanzienlijke toename van de
investeringsuitgaven voorzien voor de voltooiing van het pand Gheysens en de verdere afwerking
van het nieuwbouwproject in Bellegem.
De totale investeringsontvangsten voor 2018 bedragen 13.709.463 EUR, zijnde desinvesteringen
ten bedrage van 10.710.384 EUR en investeringssubsidies voor de som van 2.999.079 EUR.
Op de desinvesteringsplanning staat vooral de verkoop van de Havenkaai en de hoeve in
Moorslede met omliggende landbouwgronden.

3. Exploitatiebudget en AFM 2018 (blz. 33, 59)

De gemeentelijke basisbijdrage neemt met 3% toe, de Stad betaalt 345.000 EUR voor
kinderopvang en biedt 153.000 EUR compensatie voor overname van convenanten.

Vanuit het per 31/12/2020 geraamd cumulatief OCMW-overschot doet het OCMW een vervroegde

terugbetaling van 415.000 EUR. Aldus bedraagt in het budget van 2018 de gemeentelijke netto-

bijdrage 12.959.270 EUR. Die grote terugbetaling in 2018 verklaart de negatieve

autofinancieringsmarge in het budget, zijnde -253.646 EUR.

4. Het Zorgbedrijf in het budget 2018 (blz. 60-61)

Voor het Zorgbedrijf, opgericht in 2017 als IVA, voorziet de BBC weinig schema’s. In het overzicht
van de kassaldi per beleidsitem worden de exploitatiecijfers door ons wel opgesplitst tussen beide
budgettaire entiteiten, OCMW en ZORG. De saldering van de entiteit ZORG met een deel van de
gemeentelijke bijdrage bedraagt in het budget 2018 iets meer dan 3,5 mio EUR of 27,5% van de
totale gemeentelijke bijdrage.

5. Liquiditeitenbudget 2018 (blz. 33, 57, 67)

Het budget van 2018 voorziet een opname van 5 mio EUR aan nieuwe leningen.

Het OCMW beschikt nog over bestemde gelden van het vroegere project Telesenior. In 2018
worden die gelden (t.b.v. 239.555 EUR) in resultaat genomen. Door ze in 2018 op te nemen,
wordt het structureel financieel evenwicht op het einde van de planningsperiode niet verstoord.

Het resultaat op kasbasis blijft positief en bedraagt 1.335.754 EUR.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.



Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Vaststelling meerjarenplan 2014-2019 in zitting OCMW-Raad van 17 november 2016 en
goedkeuring in zitting Gemeenteraad van 12 december 2016.

Besluitvormings-
proces

 10 oktober 2017: Bespreking met Management Team OCMW
 6 november 2017: Advies van College van Burgemeester en Schepenen

Bijlagen  Budget 2018

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad stelt het OCMW-budget 2018 vast met volgende kerncijfers:

Budget 2018

Gemeentelijke bijdrage 12.959.270

Exploitatiebudget (B-A) 1.362.677

A. Uitgaven 64.762.685

B. Ontvangsten 66.125.362

Investeringsbudget (B-A) -4.299.853

A. Uitgaven 18.009.316

B. Ontvangsten 13.709.463

Resultaat op kasbasis 1.335.754

Autofinancieringsmarge -253.646

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Rapportering na 3de kwartaal 2017.

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

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

Feitelijke
aanleiding

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

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

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

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

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

 Opvolging exploitatiebudget
 Opvolging investeringsbudget

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Kwartaalrapportering 3de kwartaal 2017

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad neemt akte van de rapportering na 3de kwartaal 2017.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Voorstel tot afboeking oninbare dossiers.

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

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

- Terugvordering sociale dienst: leefloon € 8.631,31
- Terugvorderingen sociale dienst: huurwaarborgen € 20.007,45
- Terugvorderingen sociale dienst: overige steun € 7.261,29
- Diverse facturen € 52.610,40

€ 88.510,45

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

Beoordeling Hierbij het overzicht van de vorderingen die vanaf 2006 overeenkomstig Raadsbeslissingen
jaarlijks afgeboekt zijn. In de Raad van mei 2017 werd al 58.057,73 EUR afgeboekt. Het
opgegeven jaartotaal 2017 is onder voorbehoud van goedkeuring van dit agendapunt door de
Raad. Het komt +/- overeen met het gemiddelde van de voorbije 2 jaren.

2006 → 162.996,81 EUR
2007 →  107.933,81 EUR
2008 →    74.567,96 EUR
2009 →    81.322,05 EUR
2010 →  115.712,42 EUR
2011 → 111.168,85 EUR
2012 → 199.549,13 EUR
2013 → 136.462,75 EUR
2014 →   122.948,80 EUR
2015 → 173.926,66 EUR
2016 → 115.765,74 EUR
2017 → 147.568,18 EUR

Financiële
toetsing

Budget In het budget is 165.000 EUR voorzien op het rekeningnummer
“Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen” (beleidsitem 300)

Visum ontvanger Ja

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Naamlijst oninbare terugvorderingen sociale dienst en oninvorderbare facturen.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Voorstel tot afboeking van de nominatieve lijst ‘oninvorderbare vorderingen’ voor een totaal
bedrag van 88.510,45 EUR.
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Onderwerp Collectieve schuldenregeling: volmacht aan de juristen schuldbemiddelaars.

Indiener Dirk De Vos Dienst Sociale Dienst

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Aanstelling van het OCMW in het kader van de collectieve schuldenregeling.

Beoordeling Wanneer het OCMW door de bevoegde rechtbank wordt aangesteld als schuldbemiddelaar in het
kader van de Wet op de Collectieve Schuldenregeling moet het OCMW voor de uitvoering van de
schuldbemiddeling beroep doen op de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen om als
collectieve schuldbemiddelaar te mogen optreden.

De wettelijke voorwaarden zijn vastgelegd in artikel 5 van het decreet houdende regeling tot
erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een
Vlaams Centrum Schuldenlast.

Ons centrum heeft twee juristen in dienst die zich in deze situatie bevinden.

Sarah Forsyth legt het attest voor van de gespecialiseerde opleiding tot schuldbemiddelaar en
beantwoordt zo aan de voorwaarden.

Alexandra Van der Heyde heeft een erkenning als schuldbemiddelaar op basis van haar eerdere
ervaring als advocaat.

We stellen voor om beide juristen volmacht te verlenen opdat zij in het kader van collectieve
schuldenregeling in naam en voor rekening van het OCMW Kortrijk zouden kunnen optreden, het
OCMW van Kortrijk in rechte zouden kunnen vertegenwoordigen en alle stukken dienaangaande
zouden kunnen ondertekenen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling.
 Decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen

voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Sarah Forsyth en Alexandra Van der Heyde, juristen bij het OCMW Kortrijk, worden aangeduid als
personeelsleden die ons bestuur in alle zaken waar het is aangesteld als schuldbemiddelaar in het
kader van de Wet op de Collectieve Schuldenregeling in rechte kunnen vertegenwoordigen en alle
stukken dienaangaande kunnen ondertekenen.

Aan beide juristen worden twee voor éénsluidend verklaarde afschriften van deze beslissing
overgemaakt. Eén exemplaar behouden zij voor zichzelf. Eén exemplaar bezorgen zij aan de
voorzitter van de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerking Sociaal Huis en Jeugdzorg. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Stefanie Haerens
Roos Vandersteene

Dienst Sociale dienst

Doelstelling De maatschappij verwacht dat jongeren zich na een verblijf in de jeugdzorg opnieuw integreren in
de maatschappij. Maar daarbij botsen zij dikwijls op drempels, zoals huisvesting, financiën, budget
en studies/werk. Het blijft voor veel jongeren niet evident om de weg naar de juiste ondersteuning
te vinden.

Naar analogie met de samenwerkingsovereenkomst van het Sociaal Huis te Mechelen met vzw
Cachet en Jeugdzorg Emmaüs wensen we in te zetten op een proactieve begeleiding van jongeren
uit de jeugdzorg om hen meer kansen te geven in het leven.

We willen inzetten op :
- begeleiding vanuit het Sociaal Huis start vóór de jongere 18 jaar wordt,
- een vaste maatschappelijk werker voor de jongeren uit de bijzondere jeugdzorg,
- vroegtijdig bepalen van rechten ter voorbereiding van het zelfstandig wonen.

We willen graag 2 of 3 maatschappelijk werkers (zowel uit team AMW als uit team AN) selecteren
die zich voor deze doelgroep willen engageren.

Het dossier van de jongere telt mee als reguliere intake, er wordt geen specifieke vrijstelling
voorzien.

Feitelijke
aanleiding

In onze regio is er met het project ‘Loopplanken’ sinds 2011 een structurele en cliëntgerichte
samenwerking tussen enerzijds CAW Zuid-West-Vlaanderen en anderzijds alle diensten Bijzondere
Jeugdzorg en alle BuSO/MPI’s. Doelstelling van dit project is het bevorderen van een zo naadloos
mogelijke overgang van jeugdhulp naar volwassenhulp.

Voor financiële ondersteuning zijn jongeren echter aangewezen op de hulp van het OCMW.
Niettegenstaande het sociaal huis en het OCMW goed gekend zijn, blijkt voor veel jongeren de stap
naar het OCMW een moeilijk te nemen drempel. Een rechtstreeks aanspreekpunt werkt
drempelverlagend. Door het starten van de begeleiding voor de jongere 18 jaar wordt, leert de
jongere het OCMW kennen, kan er informatie doorstromen tussen jeugdvoorziening en het OCMW
en krijgt de jongere perspectief en houvast voor de toekomst.

In september planden we overleg met sector integrale jeugdzorg en het CAW om de drempels en
mogelijkheden naar nauwere samenwerking te bespreken. Onderstaande bundelt de mogelijkheden
die we als sociale dienst hierin kennen.
Ondertussen bracht minister Vandeurzen diverse projectoproepen naar buiten om de
toegankelijkheid van de sector te verhogen. In onze regio wordt hier i.s.m. W13 op ingetekend. De
werking naar jongvolwassenen is 1 van de werven waarvan sprake.

Beoordeling In de voorstellen naar samenwerking willen we vooral preventief jongeren informeren en degelijk
adviseren voor ze de instelling verlaten. We kunnen tevens een aantal stappen al voorbereiden
voor de leeftijd van 18 jaar. Rechten openen ze pas op de leeftijd van 18 jaar.

Leefloon of steun equivalent leefloon: bedrag alleenstaande toekennen
Voor jongeren, komende uit een voorziening voor Bijzondere Jeugdbijstand, is eenzaamheid vaak
een groot probleem. Samenhuizen is vaak een passende oplossing als transitfase tussen de
instelling en een volledig zelfstandig leven.

De POD-MI aanvaardt het systeem van cohousing als uit het sociaal onderzoek blijkt dat beide
samenwonenden geen economisch-financieel voordeel halen uit de samenwoonst. Het Hof van
Cassatie (arrest 9/10/2017) oordeelt dat het sociaaleconomisch voordeel van het samenwonen
onvoldoende is om de bewoners als samenwonenden te beschouwen. “Daarvoor is tevens vereist
dat zij ook taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden, zoals het onderhoud van
de woonst en eventueel het inrichten ervan, de was, de boodschappen, het bereiden en nuttigen
van de maaltijden gemeenschappelijk verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen
inbrengen”, zo zegt het Hof in haar arrest. De bewijslast ligt wel bij de uitkeringsgerechtigde.

Voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg die op eigen benen willen of moeten staan, willen we ook
soepel zijn in de toekenning van de categorie alleenstaande. Ze huren soms een kamer in een huis



dat ze met anderen delen. Hoewel deze jongeren samenwonen, beschouwen we hen als
alleenstaand omdat ze alle kosten van hun levensonderhoud zelf dragen. Zelfs jongeren die
samenwonen in een gemeenschappelijke woning en onder begeleiding zijn van bepaalde
organisaties (cf. Minor Ndako, CAW, …) en samen activiteiten ondernemen, beschouwen we als
alleenstaand.
We stellen dus voor deze jongeren leefloon of steun equivalent leefloon bedrag alleenstaande toe te
kennen.

Huurwaarborg
Indien het OCMW Kortrijk kan optreden als bevoegd centrum, dan kan de maatschappelijk werker
een tussenkomst in de huurwaarborg toekennen in de maand voor de jongere 18 jaar wordt.
Dit plaatst de jongere in een betere onderhandelingspositie met de verhuurder en geeft ‘financiële
zekerheid’ voor de nabije toekomst.

Onderhoudsplicht
Het OCMW kan billijkheidsredenen weerhouden om de onderhoudsplicht niet in te roepen. De
maatschappelijk werker van het OCMW zal deze mogelijkheid in eerste instantie bespreken met de
collega’s van de bijzondere jeugdzorg zodat billijkheidsredenen kunnen ingeroepen worden
wanneer de relatie ouder/kind precair of onbestaande is en/of het betrekken van de ouders voor de
jongere te moeilijk of zelfs ondenkbaar is. Met deze maatregel willen we de kans op herstel van de
relatie alle kansen bieden.

Trajecten
Het OCMW zal met de jongeren het meest passende traject uitstippelen en dit omzetten in een
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. We willen de jongeren zo goed als
mogelijk ondersteunen bij hun studies. Bij mindere resultaten stellen we voor dat het advies van de
studievoorziening wordt gevolgd.

Opvolging
Binnen de teams van de sociale dienst worden drie maatschappelijk werkers aangesteld als
referentiepersonen. Zij zullen de dossiers van de betrokken jongeren opvolgen binnen hun
reguliere caseload.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’ s
 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Recht op maatschappelijke integratie wet van 26 mei 2002

Besluitvormings
-proces

Bijlagen

Tussenkomst
ter zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met volgende voorstellen om de dienstverlening t.a.v. de kwetsbare
jongeren verder te kunnen optimaliseren:

1. Soepele toepassing van de categorie leefloon voor de jongeren uit de integrale jeugdzorg in
overeenstemming met de huidige visie van de POD MI.

2. Onderzoek naar de onderhoudsplicht jegens de ouders in overleg met de sector van de
integrale jeugdzorg, eveneens in overeenstemming met de huidige visie van de POD MI.

3. Aanstellen van 3 referentiepersonen binnen de teams sociale dienst die het dossier van deze
jongeren binnen de reguliere werking opvolgen.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met Tele-Onthaal West-Vlaanderen. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Bart Denys Dienst directie Wijkteams, directie Welzijn

Doelstelling Toegankelijkheid/laagdrempeligheid hulpverlening verhogen.

Feitelijke
aanleiding

Via het gratis noodnummer 106 biedt VZW Tele-Onthaal West-Vlaanderen (=TO) 24 op 24 uur
telefonische hulp aan iedereen die nood heeft aan een helpend gesprek. Elke avond en op
woensdag- en zondagnamiddag is er ook chathulp. De meeste oproepen gaan over
relatieproblemen, psychische problemen, eenzaamheid en zelfdoding. TO werkt discreet en
anoniem, is permanent bereikbaar en de hulpverlener aan de andere kant van de lijn is een
vrijwilliger.
TO werd meer dan veertig jaar geleden opgericht in Brugge. De oproepen werden dan ook vanuit
het Noorden van de provincie beantwoord. De laatste jaren stelt TO vast dat het moeilijker wordt
om vrijwilligers te rekruteren én dat de verplaatsing voor potentiële vrijwilligers uit Zuid-West-
Vlaanderen vaak een brug te ver is om zich te engageren.

Beoordeling Medio 2014 startte TO een Luisterpunt op in één van de gebouwen van het OCMW Kortrijk.
Omwille van privacy en veiligheid van de hulpverleners vermelden we niet welk specifiek gebouw
het betreft. TO huurde er aanvankelijk twee kleine bureaus (9m²) en betaalde hiervoor 500 euro
per maand. Een jaar geleden huurden ze een derde bureau en betaalden sindsdien 700 euro per
maand.

Het Luisterpunt is na drie jaar een groot succes:
 Het aantal vrijwilligers van TO steeg de afgelopen drie jaar met 37%, van 108 naar 148

vrijwilligers.
 38 vrijwilligers werken mee in het Luisterpunt Kortrijk, dat is 26% van alle vrijwilligers.

De vrijwilligers komen hoofdzakelijk uit het Kortrijkse en de omgeving van Roeselare.
 Dankzij het Luisterpunt kunnen er meer oproepen beantwoord worden: voor West-

Vlaanderen zetten zich nu drie i.p.v. twee vrijwilligers in per avond. De permanentie op
zaterdag werd uitgebreid. ’s Avonds wordt tijdens de vooravond een derde vrijwilliger
voorzien.

 Het aantal telefoongesprekken steeg de afgelopen drie jaar met 16%, het aantal
chatgesprekken met 91%.

 De samenwerking met het OCMW Kortrijk loopt heel goed, mede omdat ook het OCMW
een sterke vrijwilligerscultuur kent.

De zes stafmedewerkers verbonden aan TO zorgen voor de psychische ondersteuning, intervisie,
opleiding en vorming van vrijwilligers.
Om het Luisterpunt Kortrijk inhoudelijk verder kwaliteitsvol te blijven ondersteunen is er een
vraag aan de Minister van Welzijn om uitbreiding van de subsidie-enveloppe met 0,75 VTE
personeelsleden. De beslissing door de Vlaamse Overheid wordt ten vroegste in december
verwacht.

Zelfs al wordt die personeelsuitbreiding een feit dan wegen de werkingskosten voor het
Luisterpunt voor de VZW zwaar door. Momenteel worden de werkingskosten gedragen door de
provincie. Vermits de provincie vanaf 2018 niet meer bevoegd is voor persoonsgerelateerde
zaken, waaronder welzijn, valt deze ondersteuning weg.

Momenteel ontvangt TO jaarlijks een kleine jaarlijkse subsidie van stad/OCMW Kortrijk van €1239
en betalen ze aan OCMW Kortrijk €8400 huurgelden.
Aangezien er geen discussie kan zijn over het belang van de werking van de anonieme hulplijn,
vinden we dat Kortrijk zijn regionale rol als centrumstad hier kan opnemen.
De grote expertise van TO ligt in de vorming en bijscholing van hulpverleners. Voor onze
hulpverleners (sociale dienst, wijkteams), vrijwilligers Buren voor Buren en onthaalmedewerkers
liggen hier opportuniteiten.

We stellen voor dat de huurgelden (en de subsidie) worden omgezet in een
samenwerkingsovereenkomst waarbij TO jaarlijks minstens twee vormingsdagen verzorgt voor
telkens 12 à 20 OCMW-medewerkers of vrijwilligers Buren voor Buren. Dit betekent dat de
jaarlijkse netto-opbrengst (€8400 - €1239= €7161) omgezet wordt in een inhoudelijke
samenwerking.

De thema’s die op korte termijn aan bod kunnen komen zijn:



 De hulpverleningspiramide
 Begrenzen en afronden
 Van onmacht naar kracht
 Omgaan met suïcidale cliënten

We stellen voor om de samenwerking aan te gaan voor drie jaar (januari 2018- december 2020),
met een jaarlijkse evaluatie en een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Financiële
toetsing

Budget In de actualisatie van het meerjarenplan en het budget 2018 zijn de
huuropbrengsten t.b.v. 8.400 EUR en de convenant t.b.v. 1.239 EUR niet
meer opgenomen. Voor lijst convenanten, zie budget 2018 blz. 34.

Visum financieel
beheerder

JA (onder voorbehoud van goedkeuring van het nieuw meerjarenplan en
budget.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Jaarverslag Tele-Onthaal 2016

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord dat de financiële samenwerking met vzw Tele-onthaal omgezet wordt in
een inhoudelijke samenwerking waardoor de jaarlijkse netto-opbrengst van € 7161 vervalt. De
samenwerking wordt aangegaan voor drie jaar, met jaarlijkse evaluatie en opzeggingstermijn van
6 maanden.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Prijswijziging cafetariaprijzen wijkteams en centra Zorg Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Bart Denys Dienst Wijkteams

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Elk jaar staan we stil bij de prijzen die we zowel voor dienstverlening als in de cafetaria vragen
aan onze klanten. Deze prijzen zijn dezelfde voor de wijkteams, het dagverzorgingscentrum en de
cafetaria van de woonzorgcentra.

Beoordeling De laatste prijswijziging van o.a. de prijzen in de cafetaria ging van kracht op 1 januari 2016.
Ondanks dat de prijzen pas anderhalf jaar geleden gestegen zijn stellen we vast dat de prijzen
voor alcoholhoudende dranken in cafés gevoelig gestegen zijn. Vanaf 2016 vragen wij 2,70 euro
voor sterke bieren, zoals Omer, Duvel en Westmalle. In de goedkoopste cafés kostte dit toen 3
euro, momenteel vind je geen streekbier meer onder 3,50 euro. Bij de voorbereiding van het
nieuwe raamakkoord voor dranken stellen we ook vast dat de prijzen van de dranken opvallend
gestegen zijn. Een studie van het Prijzenobservatorium bevestigt dit eveneens: in drie jaar tijd is
de gemiddelde bierprijs met bijna 15% gestegen.
In de centra in de binnenstad merken we dat er opnieuw bezoekers naar onze cafetaria komen
enkel omwille van het goedkope bier, iets wat we absoluut niet willen. Alcohol drinken kan en mag
aan democratische prijzen, maar niet aan veel te lage (bijna dumpingprijzen). We stellen daarom
voor om vanaf 2018 de prijzen voor alcoholhoudende dranken in al onze cafetaria (wijkteams en
Zorg Kortrijk) te verhogen.

De dranken waarvan de prijs verhoogd worden zijn de volgende:

Soort Huidige prijs 2018

Pils (NA) 1,3 1,4

Leffe, Omer, Duvel, Westmalle, Le Fort 2,7 3,2

Bellegems Bruin 1,4 1,5

Export 1,4 1,5

Wit bier, geuze, Rodenbach 1,4 1,5

Hommel, Kriek 1,8 2

Framboise, Pale Ale, Carlsberg 2,2 2,5

Palm (25 cl) 1,3 1,4

Glas wijn 2 2,5

Fles wijn 10 12

Martini 1,9 2,5

Porto, Sherry 2,2 2,5

Over de schadelijkheid van frisdranken op basis van suiker, aspartaam of stevia is er
wetenschappelijk heel wat discussie. Aspartaam bijvoorbeeld wordt als minder schadelijk aanzien
als suiker, maar is niet gezond. Naast water is er één frisdrank die wetenschappelijk als gezond
wordt aanzien en zelfs voor diabetici wordt aangeraden en dat is het gamma van Tönissteiner. We
stellen voor om de frisdranken Tönissteiner (25cl) aan 0,80 euro aan te bieden.
Daarnaast gaan we ook na om voor alle centra, in navolging van de centra in de binnenstad, plat
en spuitwater gratis aan te bieden. Momenteel gebeurt dit in wijkcentrum Overleie en De
Zonnewijzer aan de hand van grote flessen die op de hoek van de toog staan. We gaan na of
waterdispensers een haalbaar en praktisch alternatief zijn voor alle centra.

Financiële
toetsing

Budget +/- budgetneutraal.
De meeropbrengsten t.g.v. de voorgestelde prijsverhoging zullen
geneutraliseerd worden door stijgende aankoopprijzen (zie agendapunt 14).

Visum ontvanger Niet van toepassing.



Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing 17 november 2016

Besluitvormings-
proces

 Bespreking in MAT oktober 2017

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met volgende prijswijziging voor alcoholhoudende dranken in de wijkcentra,
het dagverzorgingscentrum en woonzorgcentra van Zorg Kortrijk:

Soort Huidige prijs 2018

Pils (NA) 1,3 1,4

Leffe, Omer, Duvel, Westmalle, Le Fort 2,7 3,2

Bellegems Bruin 1,4 1,5

Export 1,4 1,5

Wit bier, geuze, Rodenbach 1,4 1,5

Hommel, Kriek 1,8 2

Framboise, Pale Ale, Carslberg 2,2 2,5

Palm (25 cl) 1,3 1,4

Glas wijn 2 2,5

Fles wijn 10 12

Martini 1,9 2,5

Porto, Sherry 2,2 2,5

De Raad gaat akkoord met de prijszetting van het gamma Tönissteiner: € 0,80 voor 25 cl.

De Raad gaat akkoord met het onderzoeken van de haalbaarheid om water gratis aan te bieden in
alle centra.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 23 november 2017 | punt 12

Onderwerp Prijswijziging maaltijden. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Yves Deceuninck Dienst Centrale keuken

Doelstelling Aanpassing van de maaltijdprijzen in overeenstemming met de voedingskost.

Feitelijke
aanleiding

De centrale keuken van het OCMW, gelegen in De Nieuwe Lente te Heule, levert maaltijden aan
diverse interne diensten en aan externe diensten waar het OCMW nauw mee samenwerkt.

Omwille van algemene prijsstijgingen dienen diverse prijzen te worden aangepast, zodat deze
overeenkomen met de kostprijs en zodat deze marktconform zijn.

Huidige prijs (excl. BTW) Voorstel nieuwe prijs
(excl. BTW)

Soep 1,00/liter 1,50/liter

Maaltijd (hoofdgerecht en
dessert) aan externe
organisaties (*)

5,00 6,70

Feestmaaltijd wijkcentra 12,00 15,00

Kleutermaaltijden Scholen De
Blauwe Poort en Kooigem

2,75 3,30

Interne maaltijdprijs 3,30 3,70

(*) De externe organisaties waaraan maaltijden worden geleverd zijn: De Branding
(dieetmaaltijden), Kringloopcentrum, Mentor, De Poort, Mobiel.

Naast de aanpassing van de prijs, wordt aan de externe organisaties gevraagd om de soep en de
maaltijden zelf te komen afhalen, zodat de vervoerskost en de logistieke last voor de centrale
keuken kan verminderen. De maaltijden aan de kleuterscholen De Blauwe Poort en Kooigem
worden wel nog ter plaatse gebracht. Er is geen BTW verschuldigd voor de kleutermaaltijden.

De prijsaanpassingen gaan in op 1 januari 2018, behalve de prijs voor de maaltijden aan de
kleuterscholen, die ingaat op 1 september 2018.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad beslist:

1. om de tarieven van de maaltijden als volgt aan te passen met ingang van 1 januari 2018
(exclusief BTW):



Soep € 1,50/liter

Maaltijd (hoofdgerecht en
dessert) aan externe
organisaties (*)

€ 6,70

Feestmaaltijd wijkcentra € 15,00

Interne maaltijdprijs € 3,70

2. Om de tarieven van de kleutermaaltijden aan te passen als volgt vanaf 1 september
2018:

Kleuterscholen De Blauwe Poort en Kooigem: € 3,30

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA
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Onderwerp Binnenschilderwerken OCMW Kortrijk administratie site hospitaal. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Gunning van de opdracht binnenschilderwerken administratie OCMW site Hospitaal.

Feitelijke
aanleiding

De lokalen aan de Budastraat 27 zijn te krap geworden voor de dienstverlening die er wordt
geleverd.
AZ Groeninge verliet in april het oude binnengebouw, de “Budavleugel”. Daardoor komen 5
verdiepingen vrij te staan (gelijkvloers, 1°, 2° , 3°verdieping en 4° verdieping). Het gaat om een
totale oppervlakte van 3.300 m².

Volgende diensten zullen er gehuisvest worden:
 De sociale dienst (leefloon, steun, LOI, budgetbegeleiding, energie)
 Activering (tewerkstelling art.60, activa)
 Woonbegeleiding (enkel tijdelijke huisvesting: crisis en doorgang)
 Administratie sociale dienst
 Beleidsteam (projecten, armoedebestrijding, vrijwilligers)

In zitting van 31 augustus 2017 besliste de raad de schilderwerken uit te geven aan een externe
aannemer.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Binnenschilderwerken OCMW Kortrijk administratie” werd een
bestek met nr. 20171020/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 127.831,36 exclusief BTW of € 154.675,95
inclusief 21% BTW (€ 26.844,59 Btw medecontractant).
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 31 augustus 2017 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 MEULEMAN NV, Stasegemsesteenweg 17 te 8500 Kortrijk;
 JODECOR BVBA, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke;
 DEPOORTERE C&F SCHILDERWERKEN BVBA, Fazantenstraat 13 te 8530 Harelbeke;
 SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde;
 SCHILDERWERKEN DECRUY GUSTAVE BVBA, Lodewijk De Raetlaan 24A te 8870 Izegem.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 oktober 2017 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 17 juni 2018.

Er werden 3 offertes ontvangen:
 SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde (€ 73.460,46

exclusief BTW of € 88.887,16 inclusief 21% BTW);
 MEULEMAN NV, Stasegemsesteenweg 17 te 8500 Kortrijk (€ 102.855,03 exclusief BTW of

€ 124.454,59 inclusief 21% BTW);
 JODECOR BVBA, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke (€ 87.090,32 exclusief BTW of

€ 105.379,29 inclusief 21% BTW);

Op 20 oktober 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de laagste bieder, zijnde SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020
Ruddervoorde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 73.460,46 exclusief BTW of
€ 88.887,16 inclusief 21% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit van het Inv. Project 16/03 “Verbouwing Buda (ex-hospitaal)”
met een totaal verbinteniskrediet van afgerond 1,2 mio EUR. Cf. meerjaren-
budget blz. 57.
Het aandeel schilderwerken in IP 16/03 bedraagt 154.675,95 EUR.

Visum ontvanger JA

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).

 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.

Eerdere
beslissingen

 De Raad van 31 augustus 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de
plaatsingsprocedure. Goedkeuring van de uit te nodigen aannemers.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  3 offertes
 Verslag van nazicht

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 oktober 2017,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Binnenschilderwerken OCMW Kortrijk administratie” wordt gegund aan de laagste
bieder, zijnde SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 73.460,46 exclusief BTW of € 88.887,16 inclusief 21%
BTW.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171020/RL/OPZVB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract frisdranken en bieren. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract leveren frisdrank en bieren met een looptijd van 3 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Op 31/3/2018 loopt het huidig raamcontract leveren frisdrank, water, tafelbier, speciale bieren,
wijn en geestrijke dranken ten einde.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontracten frisdranken en bieren” werd een bestek met nr.
20171010/RL/OP opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 469.847,20 exclusief BTW of € 525.312,47
inclusief BTW.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 31 augustus 2017 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2017-528062 werd gepubliceerd op 13 september 2017 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 oktober 2017 te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 14 juni 2018.
Er werden 4 offertes ontvangen:
 Dranken Bayart, Lageweg 64 te 8930 Menen (€ 648.298,80 exclusief BTW of € 721.748,08

inclusief BTW);
 HLS West, Diesveldstraat 24 te 8540 Deerlijk (€ 528.290,50 exclusief BTW of € 598.221,17

inclusief BTW);
 Brasserie Vanuxeem, Armentierestraat 150 te 7782 Ploegsteert (€ 486.494,12 exclusief BTW

of € 545.003,78 inclusief BTW);
 HORECA LOGISTIC SERVICES NV, Industrielaan 16-20 te 1740 Ternat;

Op 23 oktober 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Brasserie Vanuxeem, Armentierestraat 150 te 7782 Ploegsteert,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit van het exploitatiebudget, gespreid over verschillende
beleidsitems (i.c. de woonzorgcentra, de centrale keuken en de wijkteams).
De overschrijding van de raming (ca. 7.000 EUR/jaar) zal +/-
geneutraliseerd worden door de voorgestelde prijsverhoging op alcoholische
dranken (cf. agendapunt 11).

Visum ontvanger JA

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 36.
 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

 Raad van 31 augustus 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de
plaatsingsprocedure

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Proces verbaal van opening
 3 offertes
 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 23 oktober 2017,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “raamcontracten frisdranken en bieren” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Brasserie
Vanuxeem, Armentierestraat 150 te 7782 Ploegsteert, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171010/RL/OP.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract autoverzekeringen en dienstverplaatsingen. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Gunning van het contract autoverzekeringen voor de periode 1/1/2018 tot 31/12/2021
Deel 1 eigen wagenpark
Deel 2 omniumverzekering dienstverplaatsingen personeel OCMW
Deel 3 omniumverzekering dienstverplaatsingen vrijwilligers OCMW

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig contract loopt tot 31/12/2017. Gezien de wet op de overheidsopdrachten zijn we
verplicht om dergelijke dienstenopdrachten via een aanbestedingsprocedure te gunnen.

Deel 1 eigen wagenpark
Momenteel hebben we een 42 wagens en 2 aanhangwagens in onze vloot. Het betreft een full
omnium verzekering voor nieuwe dienstvoertuigen de eerste 3 jaar, vervolgens 2 jaar een kleine
omnium en 5 jaar na aankoop wordt deze omgezet in de verplichte verzekering van burgerlijke
aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Deel 2 omniumverzekering dienstverplaatsingen personeel OCMW
Het betreft de verplichte verzekering voor de verplaatsing die de verzekerde op uitdrukkelijk
verzoek van de werkgever uitvoert en waarvoor een aparte kilometervergoeding wordt betaald.
Deze premie wordt berekend aan de hand van het aantal kilometer dienstverplaatsingen per jaar
(± 200.000 km) waaronder ook de dienstverplaatsingen van de vrijwilligers.

Deel 3 omniumverzekering dienstverplaatsingen vrijwilligers OCMW
Dekking van de stoffelijke schade die vrijwilligers kunnen oplopen wanneer zij hun eigen voertuig
voor dienstverplaatsingen gebruiken.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract autoverzekeringen en dienstverplaatsingen” werd een
bestek met nr. 20171011/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 102.500,00 incl. taksen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 31 augustus 2017 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 31 augustus 2017 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT;
 Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel;
 De Volksverzekering, Vierschaarstraat 22 te 8500 Kortrijk;
 P&V, Koningsstraat 151 te 1210 BRUSSEL;
 IC VERZEKERINGEN / CI ASSURANCES NV, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel;
 FEDERALE VERZEKERING, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel;
 Axa BELGIUM SA, Boulevard Du Souverain 25 te 1170 Watermael-Boitsfort;
 Allia Insurance Brokers, Kwadestraat 157 te 8800 Roeselare.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 september 2017 om 09.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 26 januari 2018.
Er werden 3 offertes ontvangen:
 Belfius Insurance, Galileelaan 5 te 1210 Brussel (€ 133.352,32 incl. btw (taksen));
 Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT (€ 119.847,04 incl. btw (taksen));
 Euromex, Prins Boudewijnlaan 45 te 2650 Edegem;

Op 16 oktober 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder,
zijnde Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT, tegen de eenheidsprijzen vermeld in
de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit van het exploitatiebudget, gespreid over verschillende
beleidsitems met wagenpark (i.c. facility, leerwerkplaats, sociale dienst,
wijkteams, woonzorgcentra en kinderopvang). De overschrijding t.o.v. de
raming bedraagt 17.347 EUR / 4 jaar = 4.337 EUR / jaar.

Visum ontvanger Ja mits bij eerstvolgende budgetwijziging of interne kredietaanpassing het



vereist krediet bijkomend voorzien wordt.

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).

 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.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 31 augustus 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de
plaatsingsprocedure

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  3 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes
 Proces Verbaal van beoordeling van de gunningscriteria

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 oktober 2017,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “raamcontract autoverzekeringen en dienstverplaatsingen” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Ethias
NV, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 HASSELT, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte
van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171011/RL/OPZVB.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aktename gunning groepsaankoop aardgas en elektriciteit voor de periode 2018-2020
georganiseerd door intercommunale Leiedal.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Aktename van de gunning van de groepsaankoop aardgas en elektriciteit voor de periode 2018-
2020 georganiseerd door intercommunale Leiedal.

Feitelijke
aanleiding

Onze vorige raamcontracten (sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2006) voor elektriciteit
en aardgas hebben we steeds samen met de 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 nodigde de dertien steden en gemeenten opnieuw uit om deel te nemen aan de
samenaankoop energie.
In zitting van 15 juni 2017 gaf de Raad van OCMW Kortrijk een mandaat aan intercommunale
Leiedal om in naam en voor rekening van het OCMW deze 2 prijsvragen te organiseren en op te
treden voor het toewijzen van deze overheidsopdracht.

Beoordeling Leiedal stelt voor om de opdracht “Samenaankoop van aardgas voor gebouwen van openbare
besturen” (Leiedal G 59 07 03 elektriciteit) te gunnen aan de economisch meest voordelige
bieder: EDF Luminus NV, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. Gunningsverslag in bijlage.

Leiedal stelt voor om De opdracht “Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen en openbare
verlichting van openbare besturen” (Leiedal G 59 07 03 aardgas) te gunnen aan de economisch
meest voordelige bieder: EDF Luminus NV, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. Gunningsverslag in
bijlage.

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit van het exploitatiebudget, gespreid over alle beleidsitems en
kostenplaatsen met huisvestings- en energiekost.

Visum financieel
beheerder

Ja

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).

 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.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 15 juni 2017 Mandaat aan intercommunale Leiedal

Bijlagen  Gunningsverslag – samenaankoop elektriciteit en openbare verlichting
 Gunningsverslag – samenaankoop aardgas

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Aktename van de gunning van de samenaankoop aardgas en de samenaankoop elektriciteit voor
de periode 2018-2020 door intercommunale Leiedal aan EDF Luminus NV, Markiesstraat 1, 1000
Brussel.
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Onderwerp Raamcontract wijnen en sterke dranken. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren wijnen en sterke dranken met
een looptijd van 3 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Op 31/3/2018 loopt het huidig raamcontract leveren frisdrank, water, tafelbier, speciale bieren,
wijn en geestrijke dranken ten einde. In de Raad van 31/8/2017 werden het toegangsrecht en
kwalitatieve selectiecriteria voor deelname aan de mededingingsprocedure met onderhandeling
vastgelegd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract wijnen en sterke dranken” werd een bestek met nr.
20171010/RL/MPMO1 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 160.459,33 exclusief BTW of € 191.872,02
inclusief BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 31 augustus 2017 goedkeuring aan
de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
mededingingsprocedure met onderhandeling.
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 10 oktober 2017 te bereiken.
De dienst Facility stelde op 19 oktober 2017 een verslag van nazicht van de kandidaturen op.

Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 10 oktober 2017 blijkt
dat volgende kandidaturen werden ontvangen:
 KAVA BVBA, Meensesteenweg 381 te 8501 Bissegem
 Dranken Bayart, Lageweg 64 te 8930 Menen

Volgende kandidaten voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria en zullen uitgenodigd worden
om een offerte in te dienen:
 KAVA BVBA, Meensesteenweg 381 te 8501 Bissegem
 Dranken Bayart, Lageweg 64 te 8930 Menen

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit van het exploitatiebudget, gespreid over verschillende
beleidsitems (i.c. de woonzorgcentra, de centrale keuken en de wijkteams).

Visum ontvanger Ja ; is al gegeven in de Raad van 27 aug. 2017

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).

 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

 De Raad van 31 augustus 2017 goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de
plaatsingsprocedure

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie opdracht in BDA
 PV van opening
 2 kandidaatstellingen
 Verslag van nazicht van de kandidaten
 Bestek

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van
19 oktober 2017 voor de opdracht “raamcontract wijnen en sterke dranken” opgesteld door de
dienst Facility.
De geselecteerde kandidaten (Dranken Bayart en KAVA BVBA) worden uitgenodigd om een offerte
in te dienen.
Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Het bestek met nr. 20171010/RL/MPMO1 wordt goedgekeurd

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract reinigen ramen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het raamcontract reinigen ramen
met een looptijd van 4 jaar.

Feitelijke
aanleiding

Het huidige raamcontract ruitenwas van het OCMW loopt ten einde op 31/12/2017. Daarom werd
een nieuw dossier opgemaakt. De looptijd is bepaald op 4 jaar. De buitenkant van de ramen van
onze gebouwen, met uitzondering van het volksrestaurant, worden gewassen met een frequentie
van 3 keer per jaar: maart-juni-oktober. De binnenkant 2 keer per jaar en de moeilijk bereikbare
plaatsen zoals koepels, 1 keer per jaar. De ramen van het volksrestaurant worden maandelijks
gewassen zowel langs de binnenzijde als langs de buitenzijde.
In de raming zijn de ramen van WZC Lichtendal voorzien voor 2018 en de ramen van WZC De Zon
voor 2019 tot 2021.

De voorgestelde gunningcriteria voor deze opdracht zijn als volgt:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 70

Weging: regel van drie

2 kwaliteitsgarantie en veiligheid 30

De dienstverlener zal een nota opmaken waarin hij meldt op welke manier hij de
communicatie zal organiseren en opvolgen met volgende items:
Garanties naar taalgebruik op de plaats van uitvoering. Er wordt Nederlands
verwacht tegenover alle werknemers en aanspreekpunten.
Aanspreekpunt voor planning, klachten, opmerkingen, …
Communicatie van facturen en werkbons.

2.1 Opleiding 5

De dienstverlener maakt een inventaris welke opleidingen de werknemers in functie
van hun job (schoonmaak ramen en veiligheid) met vrucht gevolgd hebben.

Weging
Bij het niet toevoegen van het gevraagde worden 0 punten toegekend
Getuigschriften/diploma’s personeel toegevoegd: 2 punten
Documentatie over de opleiding toegevoegd: 3 punten
Beide bijgevoegd: 5 punten
Voorstellen kunnen gelijk beoordeeld worden.

2.2 kwaliteitsgarantie 5

De dienstverlener zal een nota opmaken waarin hij meldt op welke manier hij de
kwaliteit van de uitvoering en de communicatie zal garanderen met volgende items:
- Garanties naar taalgebruik op de plaats van uitvoering. Er wordt Nederlands
verwacht tegenover alle werknemers en aanspreekpunten.
-Manier van opvolging van opmerkingen en klachten op de uitvoering.
-Interne controle en opvolging der werken, manier van aanpak.
-Meldpunt van problemen en aanspreekpunt op de plaats van uitvoering.
-Garanties naar timing en opvolging van de problemen en opmerkingen.

Weging
Zeer goed 5 punten
Goed 4 punten
Minder goed 3 punten
Onvoldoende 0 punten
Voorstellen kunnen gelijk beoordeeld worden.

2.3 Veiligheidsplan 5

De dienstverlener zal een veiligheidsplan opmaken voor deze uitvoering. Hij houdt
rekening met de voorzieningen ter plaatse en past zijn werking en
veiligheidsvoorzieningen aan op de ter plaatse voorziene zaken.
Door de offerte in te dienen verklaard de dienstverlener in kennis te zijn van de
toestand ter plaatse, past zijn plan van aanpak, zijn veiligheidsplan plan en zijn in te



zetten materieel aan volgens deze situatie.
Het veiligheidsplan zal beoordeeld worden door de interne preventieadviseur.

Weging
Zeer goed 5 punten
Goed 4 punten
Minder goed 3 punten
Onvoldoende 0 punten
Voorstellen kunnen gelijk beoordeeld worden.

2.4 Planning en manier van aanpak 15

a. 5 punten:
De dienstverlener maakt een planning per gebouw, waarbij de vermoedelijke duur
van de uitvoering en het aantal uitvoerders wordt vermeld.

b. 5 punten:
Nota hoe de uitvoering zal georganiseerd worden, manier van aanpak en
aanspreekpunt voor planning. Beschrijving van de werktuigen, het materiaal en de
technische uitrusting waarover de dienstverlener beschikt voor de uitvoering van de
diensten.
Beschrijving van de maatregelen om de kwaliteit en de hygiëne te waarborgen.
De beschrijving van de technische uitrusting en de maatregelen om de kwaliteit en
de hygiëne te waarborgen moeten aantonen dat de dienstverlener de opdracht
technisch en kwalitatief op een hoog niveau zal kunnen uitvoeren.

c. 5 punten:
De dienstverlener geeft een back-up plan waarin vermeld staat hoe er omgegaan
wordt met onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld slecht weer. Hij vermeldt in
dit back-up plan welke invloed dit zal hebben op de bestaande planning en hoe hij
hierover zal communiceren.

Weging
Zeer goed 5 punten
Goed 4 punten
Minder goed 3 punten
Onvoldoende 0 punten
Voorstellen kunnen gelijk beoordeeld worden.

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract reinigen ramen” werd een bestek met nr.
20171125/RL/VOPMVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 142.491,06 exclusief BTW of € 172.414,18
inclusief 21% BTW.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met 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 Raming voorzien in het exploitatiebudget, gespreid over tal van
kostenplaatsen waar ramen gereinigd moeten worden.

Visum ontvanger JA

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 41, §1, 1° (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  Bestek

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20171125/RL/VOPMVB en de raming voor de opdracht “Raamcontract reinigen
ramen”, 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 € 142.491,06 exclusief BTW of € 172.414,18 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vervangen van ketels in stookplaatsen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze vernieuwen ketel in WZC Ter Melle en De Nieuwe
Lente.

Feitelijke
aanleiding

Ter Melle:
Eind 2014 werd 1 van de 2 grote ketels vervangen door 2 kleinere ketels. De andere grote ketel,
daterend van 1996, was en is een noodketel die bijspringt in koudere periodes. Bedoeling was om
in een 2de fase ook de andere ketel te vervangen door een 3de gelijkaardige kleine ketel, zodat we
met die 3 ketels een grotere bedrijfszekerheid hebben (kans is klein dat er 2 tegelijk uitvallen) en
toch een kleiner geïnstalleerd vermogen (75% van het huidige vermogen) hebben. Ook de sturing
wordt aangepast zodat het warmwater apart kan verwarmd worden. Daardoor kan in het
tussenseizoen de keteltemperatuur verlaagd worden.
We voorzien in het bestek tevens een optimalisatie van de isolatie zodat de temperatuur in de
stookplaats verlaagt. Deze werken werden voorzien op de begroting voor 2017.
Er is tevens een automatische gasklep defect. De vervanging door een nieuwe automatische
gasklep gekoppeld aan de branddetectie is mee opgenomen in dit bestek maar was niet voorzien
in de begroting van 2017.
De Nieuwe Lente:
De ketels dateren van 1999 en moeten beide vervangen worden. Ook hier wordt de sturing
aangepast zodat het sanitair warm water afzonderlijk verwarmd kan worden. Deze werken zijn
eveneens voorzien op de begroting van 2017.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Vervangen van ketels in stookplaatsen” werd een bestek met nr.
20171214/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 133.988,00 exclusief BTW of € 142.027,28
inclusief 6% BTW (€ 8.039,28 Btw medecontractant).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Bij de update van het investeringsbudget werd het vereiste krediet voorzien,
gespreid over 2 investeringsprojecten (IP):
* 82.000 EUR in IP14/58 CV-Ketels Ter Melle (zie MJP blz. 59)
* 65.000 EUR voor CV-ketels Nieuwe Lente – maakt deel uit van het ruimer
IP14/30 Flats Nieuwe Lente met een transactiekrediet van 97.000 in 2018
(zie MJP blz. 58).

Visum ontvanger Ja

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).

 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.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven firma’s

Tussenkomst ter
zitting



Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20171214/RL/OPZVB en de raming voor de opdracht “Vervangen van ketels in
stookplaatsen”, 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 € 133.988,00 exclusief BTW of € 142.027,28 inclusief 6% BTW
(€ 8.039,28 Btw medecontractant).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De lijst met de aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Buitenschilderwerk begijnhof 2018. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze voor dossier ’’onderhoudsschilderwerken
2018”.

Feitelijke
aanleiding

Op de begroting 2017 zijn, in afspraak met onroerend erfgoed, volgende
onderhoudsschilderwerken voorzien:
Buitenschilderwerk fase 3, woning 1 en 2 en de Matheuskapel.

Beoordeling In het kader van de opdracht “buitenschilderwerk begijnhof 2018” werd een bestek met nr.
20171207/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.646,07 excl. BTW of € 21.089,34 inclusief
6 en deels 21% BTW. BTW voet afhankelijk van de functie woningen of kapel.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Financiële
toetsing

Budget Het vereiste bedrag is opgenomen in het Inv. Project 14/06 Begijnhof:
buitenschilderwerken (cf. meerjarenbudget blz. 57).

Visum ontvanger JA

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).

 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.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Bestek
 Lijst aan te schrijven aannemers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20171207/RL/OPZVB en de raming voor de opdracht “buitenschilderwerk
begijnhof 2018”, 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 € 18.646,07 excl. BTW of € 21.089,34 inclusief 6% en deels 21%
BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De lijst met aan te schrijven aannemers wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract keukendisposables. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Sabien Maes Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring lasvoorwaarden en gunningswijze raamcontract disposablemateriaal voor een
periode van 3 jaar. Goedkeuring lijst aan te schrijven leveranciers.

Feitelijke
aanleiding

Het huidige raamcontract keukendisposables (=verloren verpakkingen koude lijn, servetten en
placemats…) loopt in december 2017 ten einde.
De dienst facility stelde een bestek op met als wijze van gunning de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De Raad keurde in zitting van 19
oktober 2017 de lastvoorwaarden en gunningswijze goed. De opdracht werd, rekening houdend
met de raming, gepubliceerd op nationaal niveau. De opening van de offertes vond plaats op 13
november 2017. Er werd geen enkele offerte ingediend.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract keukendisposables” werd daarom een nieuw bestek
met nr. 20171221/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility met als gunningswijze de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (Overeenkomstig artikel 42, § 1,
1° c (geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet
openbare procedure van de wet van 17 juni 2016). De andere lastvoorwaarden van het
oorspronkelijke bestek worden behouden.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 161.919,78 exclusief BTW of € 195.922,93
inclusief 21% BTW.
De 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 Het vereiste krediet is opgenomen in het exploitatiebudget, verdeeld over
verschillende kostenplaatsen: de centrale keuken, maaltijden aan huis,
woonzorgcentra en wijkteams.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 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.

 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.

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 19 oktober 2017: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze oorspronkelijke
opdracht.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie oorspronkelijke opdracht in BDA
 PV van opening oorspronkelijke opdracht
 Nieuw bestek
 Lijst aan te schrijven leveranciers

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

Het bestek met nr. 20171221/RL/OPZVB en de raming voor de opdracht “raamcontract
keukendisposables”, 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 € 161.919,78 exclusief BTW of € 195.922,93 inclusief 21% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De lijst van de aan te schrijven leveranciers wordt goedgekeurd.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop hardware binnen raamcontract.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie.

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het team ICT maakt jaarlijks in het kader van de budgetopmaak een overzicht van de hard- en
softwarenoden voor het komend jaar. Dit gebeurt op basis van de inventaris, en de
budgetbespreking en de daarin weerhouden vragen. We houden ook zo veel mogelijk telkens
rekening met onverwachte defecten, bijkomende vragen en een beperkte stock.
Gelet op een grotere afname vorig jaar en het beperkt aantal vragen tot dusver in 2017 is de
eerste en enige afname voor dit jaar.

Beoordeling  Aankoop laptops

We zetten al een aantal jaar sterker in op laptops, gelet op de flexibiliteit en mobiliteit van de
toestellen in kwestie. De tendens naar het nieuwe werken versterkt deze tendens verder.

De aan te kopen toestellen worden gebruikt voor vervangingen conform de ouderdomspolicy, ,
nieuwe indiensttredingen en in het kader van telewerk.
Aangezien we door onze stock heen zitten, nemen we 10 toestellen af.

 Aankoop monitors

We ontvangen meer aanvragen voor grotere monitors. Tot voor een paar jaar kochten we 19”
monitors in beeldformaat 4:3 aan.
Navraag bij de medewerkers leert dat de nieuwe generatie breedbeeldschermen een grote
comfortverhoging betekenen. Daarom dat we vanaf volgend jaar ook gaan inzetten op een
geleidelijke vervanging van externe schermen.
Aangezien we door onze huidige stock zitten, nemen we 5 toestellen af.

 Aankoop printers

We zitten ook door onze voorraad printers heen. Daarom nemen we 5 toestellen af.

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit het van het ruimer Inv. Project IP14/21 “Ander
informaticamateriaal en software” (cf. meerjarenbudget blz. 57). Het
vereiste krediet is in 2017 nog beschikbaar.

Visum ontvanger Ja.

Wetten en
reglementen

 Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing d.d. 20 januari 2005 m.b.t. de vijfjaarlijkse vernieuwing van de Pc’s;
 Raadsbeslissing d.d. 18 februari 2010 m.b.t. de principes voor het uitreiken van laptops;
 Raadsbeslissing d.d. 21 juni 2012 om in te stappen in het raamcontract 2013-2017 van Stad

Kortrijk voor de aankoop van informaticamateriaal

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met een tweede afname bij RealDolmen van:

Aantal Omschrijving Eenheidsprijs Totaal

10 HP EliteBook 850G3 930,83 9.308,30

5 HP EliteDisplay E232 Monitor 23” 146,45 732,23

5 HP LaserJet Pro M452dn 218,06 1.090,30

Totaal inclusief 21% BTW 11.130,83

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Vernieuwen serverinfrastructuur Kortrijk. Voorstel tot deelname in de kosten.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Stad en OCMW Kortrijk, en AGB Parko maken gebruik van een hybride server infrastructuur. Dit
betekent dat een gedeelte lokaal geïnstalleerd is en een deel in de Microsoft cloud omgeving van
Office 365.
Daarnaast zijn er een aantal toepassingen die door de leveranciers zelf gehost worden zoals het
Thuisloket, de Kinderopvangzoeker en Jobsolutions (software voor werving en selectie).

Het andere overgrote deel van de applicaties echter maken momenteel gebruik van 198 virtuele
servers die in de data-room van Stad Kortrijk gehost worden. De belangrijkste toepassingen zijn:
e-decision, software voor bouwen (nestor), burgerzaken (Hera, Helena), financiële applicaties
(foxboek, New Horizon), loonberekening (NLP, Infohos), tijdsregistratie (captor, unitime), DMS,
3P (beheer aanbestedingsdossiers), webshops en back-office vrije tijd (9 servers), Skidata
(parkeerbeheer), toegangscontrole, fileserver, ...

Beoordeling Om virtualisatie te kunnen gebruiken zijn er 3 belangrijke componenten: rekenkracht, opslag en
connectiviteit.

1. Rekenkracht
De serverinfrastructuur bestaat uit verschillende 'host-servers' die gebruik maken van het
VMWare platform. Dit platform laat toe om meerdere servers te laten functioneren op
dezelfde hardware wat zorgt voor optimaal gebruik van die hardware. Door de groei aan het
aantal toepassingen is er nood aan meer servers en bijgevolg meer rekenkracht. Eveneens
rekening houdende dat er ten allen tijde een toestel (host-server) kan uitvallen of
uitgeschakeld kan worden wegens onderhoud is er wat extra ruimte nodig. Hiervoor maken
we gebruik van de laatste generatie servers van HPE.

Deze servers maken gebruik van 1 toestel met een ondersteuning van 5 jaar voor een bedrag
van € 26.917,78. Het vernieuwen van de support en een nieuwe versie van VMWare licenties
(tot augustus 2020) is daarbij ook noodzakelijk en bedraagt € 18.715,37.

2. Opslag
Om een performante en redundante opslag te hebben, maken we gebruik van gedeelde
opslag. Dit laat ons toe om vanuit meerdere 'hosts' connectie te maken naar deze opslag. Het
voordeel hiervan is dat bij uitval van een host, de virtuele server gemakkelijk op een andere
host herstart kan worden. Dit garandeert continuïteit.
Momenteel maken we hiervoor gebruik van 10 toestellen (opslagservers) van het type HPE
StoreVirtual. De eerste toestellen hiervan werden in 2010 aangekocht. De ondersteuning van
4 van deze toestellen is vervallen en de prijs om het onderhoudscontract van deze toestellen
te verlengen is te hoog. Eveneens werd deze technologie sinds de zomer van 2017 door HP
Enterprise als End of Life aangeduid. Verdere uitbouw is dus niet meer mogelijk.

We stellen vast dat er momenteel problemen opduiken op vlak van performantie. Hierdoor is
Monitoring voor efficiënt gebruik van de huidige infrastructuur is eveneens beperkt.
Hierdoor is het noodzakelijk om andere infrastructuur in gebruik te nemen. Onderstaande
punten zijn van belang bij de selectie:
 eenvoudig en zelf op te zetten technologie
 eenvoudig intern te beheren
 compatibel met huidige netwerkaansluiting
 performant
 betere monitoring bij problemen

Na marktverkenning kwam de opslag-technologie van “Nimble” als beste naar voor. Deze
voldoet aan de meeste vereisten:
 alle componenten zijn bevat in een behuizing
 mogelijkheid om automatisch een kopie naar een ander toestel te verplaatsen
 compatibel met het ISCSI netwerk
 5 jaar ondersteuning en uitbreidbaar tot 7 jaar aan dezelfde prijs
 bij (mogelijke) problemen stuurt het systeem berichten uit wat de oplossing zou kunnen

zijn



 monitoring inbegrepen in het toestel
 updates van de software kan zonder onderbreking

Deze opslag maakt gebruik van 2 toestellen met een ondersteuning van 5 jaar voor een
bedrag van € 162.756,23. Na onderhandeling werden héél grote kortingen op de prijs
bekomen van 72% op hardware en 32% op support.

Gezien er dan slechts twee toestellen nodig zijn, zal er logischerwijs een daling zijn in het
elektriciteitsverbruik.

Een mogelijke alternatieve oplossing is om af te stappen van de hybride infrastructuur en
volledig voor een (private)cloud-oplossing te gaan. Omwille van de omvang van het aantal
toepassingen en de data is dit niet wenselijk en ook niet haalbaar om dit op korte termijn te
realiseren.

De raming van de kostprijs voor gelijkaardige cloud-infrastructuur bedraagt € 50.000
euro/maand bij migratie van de huidige toepassingen en na optimalisatie.
Daarnaast is ook een bijkomende investering in bandbreedte voor internet nodig (Belnet) van
ongeveer € 140.000,00 euro/jaar (stijging van € 36.000,00 euro naar € 176.000,00).

We verwachten dat deze infrastructuur niet sterk meer zal aangroeien en meer en meer
toepassingen inclusief hosting of in Saas-oplossing (Software as a service) aangeboden
worden. Voor 2018 verwachten we wel nog de software voor GIS en beheer openbaar
domein, een groei van Skidata (meer parkingdat) en uitbouw archief.

3. Connectiviteit
Om de koppeling te kunnen maken tussen de rekenkracht en opslag is er nood aan switchen.
Deze switch kan ook zorgen voor de nodige connectiviteit met de rest van het netwerk. Deze
kan op termijn dan de hoofdswitch gefaseerd vervangen.
De kostprijs voor deze 2 switchen bedraagt € 49.337,22.

Er is ook nood aan een back-up van deze infrastructuur. Vanuit het oogpunt van
informatieveiligheid en businesscontinuïteit is dit noodzakelijk. In het verleden waren er al
problemen met het bestaande systemen.

Momenteel werken wij met back-up software van Veritas: Backup Exec. Deze software is onze
infrastructuur ontgroeid. Hieraan zijn enkele risico's verbonden:
 risico op dataverlies: door het niet correct lopen van back-up jobs
 data integriteit: door het frequent crashen van de applicatie kan de integriteit van de data

niet gegarandeerd worden. Dit blijkt uit random tests, waarbij teruggezette data niet correct
is.

 business continuity: Bij een incident, waarbij we het datacenter zouden verliezen, kunnen we
er met deze software niet vanuit gaan alle data terug te zetten.

 complexiteit van de software
 kost: er zijn verschillende licenties en agents nodig om alles te kunnen backuppen

Om deze risico's aan te pakken hebben we een onderzoek uitgevoerd en kwamen we uit op
“veeam”, marktleider in het segment van back-up van virtuele servers.
Virtuele servers maken ondertussen 98% uit van onze infrastructuur, waardoor een back-up tool
die gebouwd werd rond de virtuele infrastructuur onontbeerlijk is.

Na een interne test bleek dit heel wat voordelen op te leveren:
 gebruiksvriendelijk, snel en consequent
 agentless , dus geen extra software nodig op virtuele servers
 instant file-level recovery: bestanden herstellen van ieder OS (windows/linux) vanaf een

virtuele harde schijf
 instant Application-item recovery: vb: enkele rijen uit database zijn verdwenen, veeam

maakt het mogelijk enkel die rijen terug te zetten
 ingebouwde deduplicatie
 ingebouwde ondersteuning van nimble storage systemen
 data integriteit en verlies: Veeam heeft surebackup, dit is een proces die automatisch de data

die gebackupped werd controleert en een melding stuurt indien de data corrupt is
 niet complexe licentiestructuur: licentie per Cpu per host, waarbij alle mogelijkheden

inbegrepen zijn
 reeds een werkende back-up binnen 15 minuten

In totaal hebben we 12 licenties nodig (6 hosts X 2 CPU). Dit brengt de kostprijs van de aankoop
op € 20.142,14.
Naast de licentie hebben we ook een onderhoudscontract nodig van 5 jaar op dit product ten
bedrage van € 18.883,26.



Naast de software voor back-up is er ook nog hardware nodig:
 Server:

o Om de back-up software te draaien hebben we nood aan een nieuwe server. Deze
server moet voldoende capaciteit hebben om de grote hoeveelheid data in een korte
periode te kunnen verwerken.

o Kostprijs: € 25.000,00 (5 jaar support inclusief)
 Upgrade tape infrastructuur:

o De huidige tape infrastructuur kan de grote capaciteit aan back-up data niet aan.
 Huidige capaciteit = 35GB
 Nieuwe capaciteit = 200TB

o Een tapedrive is nodig om het gevaar van cryptolocker tegen te gaan. Backup op
schijf brengt nog altijd het gevaar met zich mee dat een cryptolocker de backup
bestanden kan encrypteren. Via een tape zorgen we dat er een "airgap" is tussen de
cryptolocker en de backupbestanden.

o Kostprijs Tapedrive: € 3.884,81
o Kostprijs Tapes: € 1.973,14

Alle hoger vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Gelet op het feit dat Stad, OCMW en Parko deze infrastructuur samen gebruiken, ligt het voorstel
ter tafel voor volgende kostprijsverdeling: 65 % stad - 25 % OCMW - 10 % AGB Parko.
Deze verdeling komt overeen met het gebruik van deze infrastructuur de voorbije jaren.

Ons aandeel zou dan het volgende zijn:
 Investeringskost: € 72.009,55 (tegenover een totaalsom van € 288.038,10)
 Exploitatiekost: € 9.892,94 (tegenover een totaalsom van € 39.571,77)
Deze bedragen zouden in 2018 gefactureerd worden en zijn als dusdanig voorzien op het budget
van 2018.

Financiële
toetsing

Budget Het vereiste investeringsbudget maakt deel uit van het project IP14/21
“Ander informaticamateriaal en software”, transactiekrediet 515.000 EUR in
2018 (cf. meerjarenbudget blz. 57).
Het exploitatiekrediet is voorzien op Beleidsitem 1191 ICT.

Visum financieel
beheerder

Ja

Wetten en
reglementen

 De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 17, § 3, 2° (de aard van de werken/diensten of de onzekere omstandigheden maken
een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk).

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

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

 De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
 september 1996, en latere wijzigingen.
 Raadsbeslissing van 21 juni 2012 om toe te treden tot het IT-raamcontract van Stad Kortrijk.
 Collegebeslissing van 19 december 2012 betreffende de goedkeuring van de opdracht “IT

Raamcontract - lot 1: levering en installatie van basishard- en software en assistentie van
specialisten en techniekers”.

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord om deel te nemen in de vernieuwing van de server- en back-up
infrastructuur van ‘Kortrijk’, en in dat licht de voorgestelde diverse aankopen te gunnen aan de
firma RealDolmen voor het bedrag van € 72.009,55 op investeringsbudget en € 9.892,94 op
exploitatiebudget.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop softwareprogramma Kleos van Kluwer voor het opvolgen van gerechtelijke procedures,
in het bijzonder collectieve schuldenregelingen.

Indiener Jonathan Vandervale Dienst Sociale Dienst

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Er werd door de raad beslist om de dienst collectieve schuldenregeling (CSR) op te starten in de
schoot van de sociale dienst.
Hiermee willen we als onderdeel van het plan EHBS (eerste hulp bij schulden) een aanbod doen
naar de meest kwetsbare burgers door een CSR aan te bieden met de nodige omkadering en
ondersteuning vanuit de sociale dienst.

Deze gerechtelijke procedure is vrij complex en brengt heel wat administratieve opvolging met
zich mee.

Momenteel beschikt onze dienst niet over een geschikte software om dit op een effectieve en
efficiënte manier te doen.

Dit is uiterst belangrijk gezien we naar een dossierlast van 210 CSR toe werken in de loop van de
volgende jaren.

Er werd navraag gedaan bij verschillende besturen ( Gent, Brugge, Oostende, Roeselare) om te
vernemen welke software ze gebruiken. We ontvingen echter geen overtuigende antwoorden.

Uiteindelijk werden 2 software-leveranciers gecontacteerd.
 Cevi/logins: onze huidige software leverancier
 Kluwer/legal software: die een gespecialiseerd pakket aanbieden m.b.t. Kleos.

Cevi Logins heeft momenteel nog geen afgewerkt product. Men ontwikkelt en test wel een
uitbreiding op de module Budgetbeheer in samenwerking met OCMW Antwerpen die vermoedelijk
klaar zal zijn in oktober/november 2018. De mogelijkheden lijken ons eerder beperkt en niet
geschikt voor onze manier van werken.

Kleos komt wel tegemoet aan de noden en verwachtingen van onze dienst en biedt daarnaast ook
nog het bijkomende voordeel dat de software ook kan gebruikt worden ikv alle andere juridische
taken die het team juridische ondersteuning opneemt o.a. consult, arbeidsrechtbank,…

Beoordeling Deze software laat ons toe om:
 efficiënt alle administratie digitaal op te slaan per dossier.
 deze administratie met meerdere gebruikers tegelijk te beheren.( #juristen, Hmw, adm.

medewerker,...).
 een koppeling te maken met de digitale platformen die de rechtbanken reeds ontwikkeld

hebben ( faillissementen) en nog aan het ontwikkelen zijn ( CSR)
 efficiënt de erelonen en kostenstaten te berekenen ikv de CSR.

Daarnaast zijn er de bijkomende voordelen:
 er is e-mail integratie.
 briefwisseling en verzoekschriften kunnen geautomatiseerd worden.
 er is integratie van jurasoft waarop we reeds een abonnement hebben.
 de software bouwt een kennisdatabank op a.d.h.v. de dossiers wat zeer relevant is ikv de

consultfunctie.
 we kunnen de software ook inzetten voor alle andere juridische zaken waar het team

juridische ondersteuning mee bezig is bv arbeidsrechtbank, eerstelijnshulp, consulten,..
 er zijn uitgebreide rapportage-mogelijkheden via de inbegrepen rapportagesoftware van

jaspersoft.
 de software is GDPR gecertifieerd.
 er is een app beschikbaar ( smartphone/tablet) wat handig is ikv bezoek rechtbank,

huisbezoeken,...
 de software en database wordt op maat opgebouwd op basis van de processen van ons

bestuur.

Financiële
toetsing

Budget Het vereiste krediet is voorzien in de werkingsmiddelen van beleidsitem
9001 Budget- en schuldhulpverlening. “Uitbouw CSR” wordt ook gevolgd als



aparte actie in de strategische nota (zie meerjarenplan p. 21).

Visum financieel
beheerder

Ja

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met:
 De aankoop 3 licenties van Kleos voor een totaal bedrag van € 4 250 per jaar;
 De éénmalige kosten opstart en opleiding (zie bijlage) ten belope van € 2 200

Opm. Over de licentieprijs kon er niet onderhandeld worden. Maar over de input van het aantal
modellen ( typebrieven, verzoekschriften,….) wel. We zouden opteren om hier toch wel nog op in
te zetten ifv drukken van de kosten en beperken van het extra werk voor de organisatie.

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Gronden tussen de Havenkaai en de Meersstraat in Kortrijk. Goedkeuring verkoopsprocedure.

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.

In de zitting van 13 juli 2017 besliste de raad principieel om deze gronden te verkopen. De raad
stelde notaris Liesbeth Degroote aan om het verkoopsdossier op te maken, de verkoop te
organiseren en de akte te verlijden. De raad legde de instelprijs vast op € 4.990.000 en besliste
dat de gronden kant cityring voorbehouden worden voor een onderwijsfunctie.

Om deze voorwaarden concreet uit te werken volgens de geldende wetgeving heeft de notaris een
verkoopsdossier opgemaakt. Dit dossier wordt op vraag van de notaris ter goedkeuring
voorgelegd aan de raad.

Beoordeling Hier komt het lastenboek met de verkoopsvoorwaarden.
Dit is momenteel nog in opmaak bij het notariaat.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen



Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de verkoopsvoorwaarden.
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Onderwerp Hoeve Moorslede. Voorstel tot openbare verkoop hoeve en gronden.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van een hoeve met +/- 22 hectare landbouwgrond in de Molenstraat 4 te
Moorslede. De hoeve wordt sinds 1 april 1973 verpacht aan Hubert Verhaeghe die de pacht toen
heeft overgenomen van zijn vader Gaston Verhaeghe.

In de zitting van 20 oktober 2016 ging de raad akkoord met het voorstel om de pacht in
onderlinge overeenstemming te beëindigen op 1 oktober 2018. De akte tot pachtbeëindiging werd
verleden op 16 mei 2017.

In de zitting van 28 september 2017 ging de raad akkoord met de vroegtijdige pachtbeëindiging
op vraag van de pachter. Deze eindepachtregeling houdt in dat de gronden vrij zijn op 1 oktober
2017 en de gebouwen op 1 januari 2018. Notaris Philippe Stockman werd aangesteld om deze
akte te verlijden.

Beoordeling Omdat de hoeve en de gronden vrij van pacht zijn en dus onmiddellijk beschikbaar voor de
koper(s) is een openbare verkoop opportuun. In de begroting van 2018 werd deze verkoop
voorzien met een opbrengst van 1.750.000 euro.

De hoeve en de gronden werden geschat door ’t Boerenhuys BVBA en in overleg met de
patrimoniumdienst verdeeld in 9 loten. Bij deze verdeling in loten werd rekening gehouden met de
ligging en de oppervlakte van de gronden. Bij een openbare verkoop kan een kandidaat-koper
uiteraard bieden op verschillende loten.

Lot 4 is een ingesloten weide die niet toegankelijk is voor derden. Wij stellen voor om dit lot met
mededinging onder de aangelanden te verkopen.

Lot 8 is een deel van perceel 713. Dit deel grenst aan de hoeve van dhr. Martin Vannevel die
eveneens pachter is van het OCMW. Hij is geïnteresseerd om dit stuk te kopen. Gezien de
bijzondere meerwaarde door de ligging stellen wij een prijs voor van 18 euro per meter. Indien
dhr. Vannevel hiermee akkoord gaat kan dit onderhands verkocht worden. Onderhandse verkoop
is dan mogelijk omdat het stuk enkel bereikbaar is door dhr. Vannevel.

Overzicht van de loten met instelprijs:

Perceel opp. totale
opp.

schatting
per m²

schatting Instelprijs

Lot 1:
Smalle strook
akkerland

46 80 7,5 35.100 36.000

616 17 10

617 29 70

Lot 2:
Akker- en
weiland

6 22 75 7,12 443.398 445.000

• Akkerland 723 6 30

724 69 80

725 1 05 30

713 48 85

712 64 40

711 8 00

• Weiland 726 64 50

725 41 50

729 73 20

731 62 50

821 24 30

822 54 10

Lot 3: Akkerland 2 39 21 8,5 203.329 205.000

747 90 51



749 70 90

750 72 30

748 5 50

Lot 4:
Ingesloten
weide

24 40 4 9.760 10.000

168 24 40

Lot 5:
Akker- en
weiland

5 10 65 7,64 390.137 400.000

• Akkerland 221 24 30

236 1 83 60

163A 6 40

164 1 15 40

165A 70 80

• Weiland 159B 59 60

157D 50 55

Lot 6: Akkerland 2 98 90 8,5 254.065 260.000

460 1 49 60

461 41 40

462 66 60

463 15 60

571A 12 50

572A 13 20

Lot 7: Weide 71 80 6 43.080 45.000

632B 71 80

Lot 8: Deel akkerland 16 25 15 24.375 29.250

verkoop
aanpaler?

713 16 25

Lot 9: Hoeve en weide 2 30 89 479.100 480.000

• Hoeve 745C 43 40

• Weiland 746 19 00

743 48 60

732 24 20

733 33 70

734 28 10

747 33 89

20 61 65 20 61 65 1.882.343 1.910.250

openbaar 1.871.000

mededinging 10.000

onderhands 29.250

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum ontvanger Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 Raadsbeslissing van 20 oktober 2016: eindepachtregeling.
 Raadsbeslissing van 28 september 2017: vroegtijdige eindepachtregeling.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Schattingsverslag

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de openbare verkoop van de hoeve en gronden gelegen te Moorslede,
Molenstraat 4, te verdelen in loten zoals hierboven beschreven en met een totale instelprijs van
1.871.000 euro.

De raad gaat akkoord met de verkoop met mededinging onder de aangelande(n) van lot 4 met
een instelprijs van 10.000 euro.

De raad gaat akkoord met het voorstel om de kans te geven aan dhr. Martin Vannevel om lot 8 te



kopen voor de prijs van 29.250 euro. Indien hierover geen akkoord wordt bereikt zal lot 8 worden
opgenomen in lot 2 van de openbare verkoop.

De raad stelt notaris Philippe Stockman uit Moorslede aan om de verkopen te organiseren en de
akten te verlijden.

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

De raad beslist om de opbrengst van de verkopen aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale
bouwwerken.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Gebruiksreglement polyvalente zalen in het belevingscentrum van het Begijnhof en in het
Baggaertshof. Voorstel tot aanpassing.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

In zitting van 20 maart 2014 keurde de Raad de gebruiksovereenkomsten voor de polyvalente
zalen van het Begijnhof en in het Baggaertshof goed. In zitting van 16 oktober 2014 keurde de
Raad vervolgens een aantal wijzigingen goed in een poging om ons af te stemmen op het
retributiereglement van de Stad. De wijzigingen sloegen op:
 de invoering van 4 gebruikerscategorieën
 het onderscheid tussen 3 activiteitstypes
 een nieuwe prijssetting gekoppeld aan de twee bovenstaande elementen
 een vaste waarborg

In de zitting van 27 november 2014 keurde de raad enkele wijzigingen goed met oog op een
striktere afbakening van het type activiteiten. Het ging meer bepaald om de activiteiten onder de
noemer ‘ontmoeting en gemeenschaps)vorming:
 Zo zullen we aparte recepties niet meer toestaan; deze kunnen wel zo lang deze gekoppeld

zijn aan de vermelde activiteitstypes (zoals in het geval van een vernissage of na afloop van
een voorstelling).

 (Partij)politieke activiteiten zijn niet toegelaten omdat de zaal en de setting van het Begijnhof
niet geschikt voor is.

Beoordeling Wij stellen voor om de gebruiksovereenkomst om te vormen tot een reglement met oog op
administratieve vereenvoudiging. Dit reglement wordt bezorgd aan de gebruikers van de zaal.

Om een eenvormige interpretatie van het reglement te verhogen stellen wij volgende tekstuele
aanpassingen voor:

Wijziging 1: bij categorie A:

Cat. A erkende Kortrijkse vereniging:
alle verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende adviesraad van de Stad Kortrijk
en/of subsidies krijgen.
Een aantal categorieën van andere organisatoren wordt in bepaalde gevallen
gelijkgesteld met erkende verenigingen: scholen, stad, politie, vriendenkringen van de
stadsdiensten met uitzondering van lokale politieke partijen.

Wijziging 2: bij de activiteiten:

 Ontmoeting en (gemeenschaps)vorming: vormings- en ontmoetingsactiviteiten die passen in
het kader van het begijnhof zoals vergaderingen, voordrachten, …
Vallen hier buiten: (partij)politieke activiteiten, recepties en festiviteiten die niet gerelateerd
zijn aan de hier vermelde activiteiten.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

 Raadszittingen van 20 maart 2014, 16 oktober 2014 en 27 november 2017.

Bijlagen  Gebruiksreglement voor de polyvalente zaal in het belevingscentrum van het Sint-Elisabeth-
begijnhof.

 Gebruiksreglement voor de polyvalente zaal in het Baggaertshof.

Tussenkomst ter



zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de wijzigingen in de gebruiksreglementen voor de polyvalente zalen in het
belevingscentrum van het Sint-Elisabeth-begijnhof en het Baggaertshof goed en legt daarmee de
gebruiksmodaliteiten opnieuw vast.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Besteding van de VIA-middelen voor lokale besturen.

Indiener Robbe Struyve Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Besteding van de VIA-middelen voor lokale besturen

Feitelijke
aanleiding

Vanuit het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) kunnen financiële middelen opgevraagd worden
voor de lokale besturen, middelen die dienen besteed te worden aan een verhoging van de
koopkracht van het personeel.

Beoordeling In de raadszitting van 17.12.2015 werd beslist om de VIA-middelen 2015 en 2016 vanaf
01.12.2015 integraal te besteden aan de verhoging van de maaltijdcheques voor het personeel
van het OCMW, dit zolang tot de VIA-subsidiëring blijft lopen. Door deze besteding kon voor het
personeel van het OCMW Kortrijk een verhoging van € 1,10 (van € 4,40 naar € 5,50) uitbetaald
worden gedurende de periode van 01.12.2015 tot 31.12.2016.

Tijdens de raadszitting van 15.12.2016 werd beslist de middelen van de VIA-subsidiëring voor
2017 integraal te besteden aan het behoud van de verhoging van de maaltijdcheques met € 1,10
naar € 5,50 vanaf 01.01.2017 tot 31.12.2017. Om de verhoging te realiseren werd zowel door de
stad als het OCMW een opleg voorzien van respectievelijk € 68.000 (stad) en € 32.766 (OCMW).

Voor 2018 worden volgende VIA-subsidies voorzien:

MIDDELEN TE BESTEDEN AAN BEDRAG

Reguliere middelen VIA-diensten € 11.576,59

Restmiddelen Overige diensten € 9.753,99

TOTAAL € 21.330,58

Volgende middelen kunnen in 2018 aangewend worden om de verdere verhoging van € 1,10 (van
€ 4,40 naar € 5,50 te betalen:

MIDDELEN BEDRAG

Reguliere middelen € 11.576,59

Restmiddelen € 9.753,99

Eigen inbreng (raadsbesluit
15.12.2016)

€ 32.766,35

TOTAAL € 54.096,93

Om de maaltijdcheques verder met een verhoging van € 1,10 (van € 4,40 naar € 5,50) te kunnen
betalen in 2018 dient bijkomend in eigen middelen voorzien te worden voor een bedrag van €
3.452,87. Dit omwille van een daling van de restmiddelen VIA-4 t.o.v. 2017 (- € 1453.07) en
aangroei 9 gesubsidieerde VTE’s (5 case managers MISSION, 1 werkvloerbegeleider TWE, 2
maatschappelijk werkers BORSUS en 1 juriste budget- en schuldhulpverlening).

MIDDELEN 2018 KOST MC Tekort/eigen inbreng

€ 54.096,93 € 57.549,80 € 3.452,87

Over de besteding van de VIA-middelen 2018 werd onderhandeld in het HOCBOC van 21
november 2017. De tekst van het protocol luidt als volgt:

‘nog in te vullen’

Om de VIA-subsidie voor 2018 effectief te ontvangen, dient een protocol van akkoord met de
vakbonden tegen 31.12.2017 naar de VIA-dienst GSD-v opgestuurd te worden.

Financiële
toetsing

Budget Maakt deel uit van het loonbudget. Bij de actualisering van het budget en
meerjarenplan werd uitgegaan van een continuering van de maaltijdcheques
op 5,5 EUR.

Visum financieel
beheerder

Ja.



Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 OCMW-decreet

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit besteding VIA-middelen 17.12.2015
 Raadsbesluit besteding VIA-middelen 15.12.2016

Besluitvormings-
proces

 HOCBOC 21.11.2017

Bijlagen  protocol nr. (nog in te voegen)

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt kennis van het protocol van akkoord dd. 21 november 2017 met het ACV
Openbare Diensten en het ACOD om de VIA-middelen 2018 op te vragen.

De raad gaat akkoord om de middelen van de VIA-subsidiëring voor 2018, zowel de reguliere- als
de restmiddelen, ten belope van € 21.330,58 op te vragen en deze te besteden aan het behoud
van de verhoging van de maaltijdcheques (van € 4,40 naar € 5,50) voor het OCMW-personeel.

De raad gaat akkoord om een bedrag van € 3.452,87 op te leggen om de verhoging naar € 5,50
te bekostigen.
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Onderwerp Sodiperkoo. Aktename verhoging lidgelden.

Indiener Yves Goddeeris Dienst Secretaris Sodiperkoo

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur van SODIPERKOO heeft unaniem besloten om het lidgeld vanaf 1 januari 2018 te
verhogen met 4 euro, van 24 naar 28 euro.

Het bestuur nam deze beslissing omwille van de stijgende werkingskosten van de vereniging.

De vorige stijging van het lidgeld dateert van meer dan 15 jaar geleden.

In vergelijking met de stijging van de levensstandaard van de voorbije 15 jaar oordeelde het
bestuur dat deze stijging met 4 euro redelijk is.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen



Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen 

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur van Sodiperkoo om het lidgeld te
verhogen met 4 euro, van 24 naar 28 euro.

Opvolging en
communicatie


