
VERSLAG

Openbare zitting van 21 december 2017

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene.

Raadsleden: Frederik Benoit, Nic Cattebeke, Lien Claassen, Johan Coulembier, Els Deleu, Katrien
Deleu, Michel De Wandel, Yann Mertens, Dominique Vanbossele, Stéphanie Van Hauwaert en
Lieve Vansevenant.

Secretaris: Nathalie Desmet.

Verontschuldigd: Raadsleden: Hilde Overbergh.

Punt 0 Beslissing in verband met de agenda.

De raad beslist om punt 21: “vacantverklaring functie maaltijdbedeler” bij hoogdringendheid toe
te voegen aan de agenda. Omwille van de uitdiensttreding van een maaltijdbedeler komt er een
equivalent van 0.50 VTE beschikbaar voor permanente invulling.
[21 december 2017]

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

De raad keurt het verslag van de zitting van 23 november 2017 goed.
[21 december 2017]

Punt 2 Aktename van herziening budgethouderschap.

Doelstelling Op basis van de bevoegdheden die de Raad in het kader van dagelijks bestuur aan de Secretaris
gedelegeerd heeft, is het wenselijk dat de Raad akte neemt van de budgethouders aan wie de
Secretaris delegeert. Dergelijke lijst werd eerder voorgelegd, laatste aanpassing op 21 januari
2016.

Feitelijke
aanleiding

Ingevolge pensioneringen en taakverschuivingen is het aangewezen om het budgethouderschap
bij te sturen. Hierbij worden de voornaamste wijzigingen weergegeven:

 Filip D’Haene gaat begin 2018 op pensioen. Hij is momenteel budgethouder voor
thuiszorg en wonen. Het budgethouderschap thuiszorg gaat over naar het diensthoofd
thuiszorg (Sofie Maes). Het budgethouderschap wonen wordt in 2 gesplitst:
- Tijdelijk wonen (= crisis- en doorgangswoningen) komt opnieuw onder de sociale

dienst (Dirk De Vos).
- Duurzaam wonen (= serviceflats, VMSW-woningen...; ingebed in het Zorgbedrijf)

gaat over naar Katrien Verhaeghe, die diensthoofd wonen en kinderopvang wordt.
 Nele Hofman neemt de bevoegdheid voor het beleidsitem kinderarmoede en gezins-

ondersteuning (waaronder de brugfiguren ressorteren) over van Katrien Verhaeghe.
 Carine Callemin is niet vervangen als (waarnemend) personeelsverantwoordelijke. Zolang

er geen HR-manager is, gaat het budgethouderschap voor de personeelsdienst en
personeelsmateries over naar de secretaris.

In het beslissingsvoorstel wordt gewerkt met functies en niet met namen. Bij pensioneringen of
personeelsmutaties zonder taakverschuiving gaat het budgethouderschap automatisch over naar
de volgende functiehouder.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Eerdere
beslissingen

 Ingevoerd bij Raadsbeslissing 20 december 2001
 Gewijzigd bij Raadsbeslissingen van 8 maart 2003, 14 december 2004, 27 april 2006, 18



oktober 2007, 28 augustus 2008, 18 juni 2009,8 juli 2010, 20 januari 2011, 17 november
2011, 23 januari 2014, 27 augustus 2015 en 21 januari 2016.

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Frederik Benoit vraagt een overzicht van de grensbedragen van de autonomie van de
budgethouders. Deze vraag wordt opgenomen als actiepunt voor de volgende zitting.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad neemt akte van onderstaande geactualiseerde budgethouderslijst voor aangelegenheden
van dagelijks bestuur. Deze lijst is toepasselijk vanaf 1 januari 2018.

Secretaris Politieke organen, privaat patrimonium, ziekenhuis,
belastingen

Financieel beheerder Financiële dienst

HR Manager (1) Personeelsdienst, publicatie- en selectiekosten voor
OCMW-vacatures, verzekeringen personeel

Medewerker HRM Vorming OCMW-personeel

Preventie-adviseur Dienst preventie en bescherming; elementen preventie
en bescherming.

Diensthoofd B&O Bestuur, organisatie, communicatie, dienst ICT; alle
ICT-hardware en –software, vaste telefonie en GSM.

Directeur facility Dienst facility, magazijnaankopen, verzekeringen
andere dan personeel, energie, onderhoud gebouwen,
wagenpark.

Diensthoofd catering Voeding en keukenuitrusting met betrekking tot
centrale keuken en woonzorgcentra.

Directeur welzijn Beleidsteam, straathoekwerk, convenanten,
kinderarmoede & gezinsondersteuning.

Diensthoofd sociale dienst en
activering

Sociale bijstand, budget- en schuldhulpverlening,
juridische dienst, LOI, werkpunt, sociale
tewerkstelling, tijdelijk wonen

Diensthoofd wijkteams De Zonnewijzer, De Condé, ’t Cirkant, De Zevenkamer,
De Vlaskapelle, Overleie en Kortrijk Zuidelijke rand,
wijkgezondheid.

Diensthoofd leerwerkplaats &
voedselstrategie

Leerwerkplaats en betaalbare voeding / sociaal
restaurant.

Diensthoofd wonen en
kinderopvang

Duurzame sociale huisvesting, assistentiewoningen,
dienst opvanggezinnen, voor- en buitenschoolse
kinderopvang

Diensthoofd thuiszorg Poetsdienst, maaltijden aan huis, gezinszorg,
noodoproep

Directeur Ter Melle Woon- en zorgcentrum Ter Melle, De Kolleblomme,
Personeel centrale keuken

Directeur Sint-Jozef en Biezenheem Woon-en zorgcentra Sint-Jozef en Biezenheem

Directeur Lichtendal en De Weister Woon-en zorgcentra Lichtendal en De Weister

(1) Zolang die functie niet is ingevuld, neemt de secretaris het budgethouderschap over.

Met betrekking tot betaalstaten en facturen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, duidt de
Raad onderstaanden aan tot nazicht van de betreffende documenten met de Raadsbeslissing en
aldus ook tot betaalbaarstelling van de betaalstaten.

Voorwerp Nazicht

Lonen en wedden HR Manager (1)

Leningslasten Financieel Beheerder

Investeringen boven grensbedrag delegatie
 ICT en telecommunicatie
 Andere investeringen

Diensthoofd B&O
Directeur facility

(1) Zolang die functie niet is ingevuld, neemt de secretaris het budgethouderschap over.
[21 december 2017]

Punt 3 Uitvaardiging dwangbevel en invordering bij aantal dossiers: voorstel tot visering en
uitvoerbaarverklaring.

Feitelijke
aanleiding

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

Beoordeling Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit
citaat:
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel



beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor
maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor
maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld
opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met
een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechtspersoon kunnen nooit via dwangbevel
worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.

De financiële dienst heeft 4 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 2.399,05 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen:

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

aangetekend.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Eerdere
beslissingen

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014, 19 maart, 17
september en 17 december 2015, 17 maart, 16 juni, 20 oktober en 15 december 2016 en 16
maart, 15 juni 2017 en 28 september heeft de Raad 241 dossiers geviseerd en uitvoerbaar
verklaard. Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

Volledig vereffend 126

Afbetaling bij gerechtsdeurwaarder 52

Verkoop gepland 2

Dossier recent opgestart, nog geen zicht op verdere evolutie 2

Vordering opgenomen in dossier CSR van de schuldenaar 23

Uitverkocht: max gerecupereerd, saldo oninbaar 5

Niet uitvoerbaar, schuldenaar insolvabel 31

241

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Met betrekking tot de lijst van 4 invorderingsdossiers (totaal 2.399,05 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar. Er wordt afgesproken om de naamlijst in de toekomst in de geheime zitting voor te
leggen aan de raadsleden die dat wensen. Het punt zelf moet op de openbare zitting blijven
vermits dit noodzakelijk blijft als opdracht aan de financieel beheerder[21 december 2017]

De raadsleden krijgen een presentatie van de directeur van OCMW-vereniging W13, mevrouw Kim Van Belleghem, bij de
punten 4, 5 en 6.

Punt 4 OCMW-vereniging W13. Kennisname budgetwijziging 2017, budget 2018 en financieel
meerjarenplan 2015 – 2020.

Feitelijke
aanleiding

De algemene vergadering van de OCMW-vereniging W13 keurde in de zitting van 24 november
2017 de budgetwijziging 2017, het budget 2018 en het meerjarenplan 2015-2020 goed.

De omzendbrief BB 2013/6 bepaalt dat de gemeenteraad het meerjarenplan van de vereniging
moet goedkeuren. Volgens de decretale bepalingen heeft de raad voor maatschappelijk welzijn
daarbij geen formele rol te vervullen.

De raad van beheer van W13 heeft echter beslist om het meerjarenplan, het budget en de
budgetwijziging eerst ter kennisgeving voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 OCMW-decreet Titel VIII hoofdstuk 1
 OCMW-decreet art. 51, 228 en 230
 omzendbrief BB 2013/6



Besluitvormings-
proces

 Raad van beheer W13 24 november 2017
 Algemene vergadering W13 24 november 2017

Bijlagen  Budgetwijziging 2017
 budget 2018
 meerjarenplan 2015-2020

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Frederik Benoit vraagt of er wordt samengewerkt met maatwerkbedrijven in het kader
van het overleg sociale economie. Directeur Kim Van Belleghem antwoordt bevestigend.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad neemt kennis van de budgetwijziging 2017, het budget 2018 en het financieel
meerjarenplan 2015-2019 van de OCMW-vereniging W13.
[21 december 2017]

Punt 5 Afbakening van de eerstelijnszones in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Principiële
goedkeuring en engagementsverklaring.

Doelstelling Een stad die onderneemt en deelt, die zorgt voor nauwe samenwerking en afstemming lokaal en
regionaal.

Feitelijke
aanleiding

Het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaanderen), lanceerde op
7 juli 2017 een oproep tot de vorming van eerstelijnszones. Deze oproep is verdere uitvoering van
de conclusies van de Eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017.

Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2017.

Lokale besturen worden binnen deze oproep gezien als een verplichte partner en noodzakelijk om
het draagvlak aan te tonen. Aan de verplichte partners (woonzorgcentra, thuiszorg, gezinszorg en
erkende Lokale Dienstencentra voor ons) wordt gevraagd een formeel engagement aan te gaan.
Partners kunnen ook kiezen voor een principieel akkoord.

Vanuit de lokale zorg- en welzijnsactoren (SEL, LST, LMN i.s.m. W13) werd een consensusvoorstel
uitgewerkt. Dit voorstel werd afgetoetst bij de stakeholders op 28/09/2017 (Eerstelijnszone
Menen – Wervik - Wevelgem) /09/10/2017 (Eerstelijnszone Anzegem - Avelgem - Deerlijk -
Spiere-Helkijn - Waregem - Wielsbeke –Zwevegem) / 12/10/2017 (Eerstelijnszone Harelbeke –
Kortrijk – Kuurne (Lendelede)). Daar werden geen fundamentele bezwaren geopperd. We kunnen
dus uitgaan van een draagvlak bij de stakeholders.

Op 13 oktober 2017 werd dit dossier in de conferentie van burgemeesters besproken. Daar werd
bepaald dat de burgemeesters principieel achter het voorstel tot afbakening staan, maar dat er
grote bedenkingen zijn bij het formeel engagement.

Beoordeling Aanleiding en context
De bestaande samenwerkingsinitiatieven in de eerstelijnszorg: SEL (samenwerkingsinitiatieven
eerstelijnsgezondheidszorg) LMN (lokaal multidisciplinair netwerk), Logo Leieland, Netwerk
Palliatieve zorg delen eenzelfde werkingsgebied Zuid-West-Vlaanderen.

Deze maatregel vanuit het Vlaams ministerie van welzijn, volksgezondheid en gezin, is een
oproep aan de LMN’s en SEL’s om de eerstelijnsreorganisatie vorm te geven, de zorgraden op te
starten en de kringwerking van de verschillende beroepsgroepen te ondersteunen.

Vlaanderen heeft een goed uitgebouwd en betaalbaar zorgsysteem, maar dit aanbod is te
gefragmenteerd. Er zijn teveel verschillende en overlappende structuren, die onvoldoende
aangepast zijn om de chronische zorgnoden van een ouder wordende populatie op te vangen. De
vorming van een eerstelijnszone is dan ook een eerste stap, in de opdracht om gezondheid, zorg
en welzijn beter op elkaar af te stemmen. “Op één lijn voor een sterke eerste lijn. “

Het besluit wil dus vereenvoudiging van de structuren realiseren. (van SEL, LMN, GDT naar 1
structuur). Diverse overlegplatforms worden zo gebundeld en meer afgestemd op elkaar zoals
overleg Geestelijke Gezondheid, overleg dementie, netwerk palliatieve, overleg mantelzorg etc.

Het besluit wil interlokale samenwerking versterken en zet sporen uit voor uitbouw van een
regionale zorgzone voor de streek. In onze regio Zuid-West-Vlaanderen is er principieel akkoord
om personeel en middelen te bundelen op het niveau van W13, maar wel met autonomie van
besteding naar concrete acties binnen de eerstelijnszones.
Gelijklopende acties binnen de eerstelijnszones worden getrokken door de regionale zorgzone
(W13).

Voor de meer lokale inbedding en inzet op specifieke acties en behoeften wordt de streek



opgedeeld in 3 eerstelijnszones: regio Waregem, regio Kortrijk en regio Menen.
De eerstelijnszone (telt min. 75.000 en max. 125.000 inwoners) moet volgende zaken uitbouwen:
 Multidisciplinaire en intersectorale samenwerking op praktijkniveau ondersteunen,

ondersteuning in praktijk en samenwerking van lokale besturen, welzijn en gezondheid.
 Aansturing door zorgraad (lokale besturen, zorgaanbieders, WZC, gezinszorg, dienst

maatschappelijk werk, CAW, vertegenwoordiging van zorggebruikers en mantelzorgers,
voorzitter bij voorkeur een lokale huisarts)

Als er een akkoord is rond het ingediend dossier met de regio afbakening kan deze werking verder
uitgebouwd worden.

De zone krijgt een 16 tal taken waarvan 3 prioritair:
 Ondersteunen kringwerking (interdisciplinaire samenwerking overheen diverse sectoren).
 Inhoudelijke afstemming (tussen preventie, curatie, rehabilitatie, begeleiding, ondersteuning,

in welzijn en gezondheid).
 Geïntegreerde zorgplanning (ondersteuning bieden bij de toepassing van de nog te

ontwikkelen methodiek rond geïntegreerde zorgplanning).

In het aanvraagdossier zijn een aantal accenten gelegd bij de drie prioritaire taken en bij de
gedeelde visie over geïntegreerde eerstelijnszorg.

Het besluit wil de krachten bundelen om zorg en gezondheid in de streek en de zones verder uit
te bouwen en af te stemmen op de noden en behoeften die er zijn.

De gemeentebesturen gaan principieel akkoord met de regio afbakening eerstelijnszones en de
regionale zorgzone. Er is geen formeel akkoord gezien de onduidelijkheid over de impact van de
eerstelijnszones (geen duidelijkheid ook m.b.t. finaliteit en financiële implicaties) op het lokaal
bestuur, o.m. op lokaal sociaal beleid en de op te nemen regierol.

Het engagement vanuit het OCMW omvat concreet het volgende:
 We gaan akkoord met de regiovisie om maximaal op schaal W13 af te stemmen met zorg,

gezondheid en welzijnsactoren.
 We gaan akkoord met het voorstel om 3 eerstelijnszones binnen onze streek uit te werken.

Kortrijk maakt deel uit van de zone met Kuurne en Harelbeke.
 Het engagement behelst dat we vanuit OCMW Kortrijk mee gestalte geven aan de

doelstellingen voor onze eerstelijnszone en wat eventueel op regionaal niveau moet
getrokken worden.

 Na de goedkeuring van het dossier moet een zorgraad samengesteld worden, dit vraagt
delegatie vanuit OCMW Kortrijk (zorg en welzijn).

 De verplichte partners voor OCMW Kortrijk zijn de woonzorgcentra, de erkende lokale
dienstencentra, de thuiszorg en de gezinszorg.

 Het engagement zet ons vooral als partner in dit verhaal om het dossier en de werking
inhoudelijk mee vorm te geven.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing

Besluitvormings-
proces

 Geagendeerd op CBS 11/12/2017 voor principiële goedkeuring.

Bijlagen  Aanvraagdossier eerstelijnszone Kortrijk- Harelbeke- Kuurne
 Principieel akkoord bij de vorming eerstelijnszone
 Engagementsverklaring

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Nic Cattebeke vraagt wat de financiële gevolgen zijn voor het OCMW. Directeur Kim Van
Belleghem antwoordt dat de subsidiestromen meer geënt zullen worden op de eerstelijnszone in
plaats van op het lokaal niveau alleen. We zitten nog maar in een eerste fase maar boeken
vooruitgang.

Raadslid Nic Cattebeke vraagt waarom Lendelede niet mee doet. Directeur Kim Van Belleghem
antwoordt dat het lokaal bestuur eerder wel wil aansluiten bij regio Kortrijk, maar dat de andere
zorgactoren eerder georiënteerd zijn naar Izegem en Ingelmunster. Het is aan hen om de
beslissing te nemen en aan de bevoegde minister om te beslissen of een aparte zone voor
Izegem, Ingelmunster en Lendelede per uitzondering kan toegestaan worden.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de regio-afbakening en de supra regionale samenwerking
op Zuid-West-Vlaams niveau.

De raad verklaart zich principieel akkoord met de afbakening van de eerstelijnszones in regio
Zuid-West-Vlaanderen. De stad maakt deel uit van de voorgestelde eerstelijnszone Menen –



Wervik –Wevelgem / Anzegem – Avelgem – Deerlijk – Spiere-Helkijn – Waregem – Wielsbeke –
Zwevegem /Harelbeke – Kortrijk – Kuurne – (Lendelede).

De raad ondertekent de engagementverklaring voor de verplichte partners nl haar diensten
gezinszorg, aanvullende thuiszorg, lokale dienstencentra ( erkende onder de wijkcentra),
woonzorgcentra. Deze partners zijn binnen dit dossier verplichte partners.
[21 december 2017]

Punt 6 Engagementsverklaring dossier jeugdhulp: “één gezin, één plan”. Voorstel tot
goedkeuring.

Doelstelling Een stad die onderneemt en deelt, die zorgt voor nauwe samenwerking en afstemming lokaal en
regionaal.

Feitelijke
aanleiding

Minister Vandeurzen lanceerde op 24 juli een oproep in het kader van ‘Meer capaciteit en
samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp : investeren in een versterkte jeugdhulp
snel en dichtbij onze gezinnen, kinderen en jongeren.’

Op 22 augustus 2017 ging het dagelijks bestuur van W13 akkoord om als W13 initiatief te nemen
om de betrokken spelers rond de tafel te brengen, het overleg te faciliteren en in samenwerking
met alle partners een dossier op te maken.

Met de oproep wil minister Vandeurzen 15 samenwerkingsverbanden honoreren. De minister wil
tussen de € 700.000 en € 1.000.000 toekennen per samenwerkingsverband om in te zetten op
extra modules in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De uiteindelijke bedoeling is om een
zorggarantie (binnen de maand) rond probleemgebonden hulp in te bouwen voor minstens 250
gezinnen in de regio.

W13 bracht alle spelers rond de tafel en een projectgroep werd opgericht met de sneuvelnota in
bijlage als resultaat.

W13 vroeg aan het kabinet Vandeurzen een afwijking op de schaalgrootte (voorzien : 200.000 à
250.000) zodat op Zuid-West-Vlaamse schaal kan gewerkt worden. Informeel kreeg W13 reeds
een akkoord.

De deadline om de eerste fase in te dienen is officieel 15 december 2017. Het dossier werd reeds
eerder klaargestoomd en doorgestuurd gezien verplichte adviesfunctie naar het IROJ WVL
(intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp) dat advies uitbracht op 8 december 2017. Indien de
minister akkoord gaat met het uitbreidingsvoorstel moet dit verder worden uitgewerkt tegen 1
april 2018 waarna een definitieve goedkeuring volgt.

Gezien de krappe timing wordt voorgesteld om de engagementsverklaring (zie bijlage) vanuit
W13 te ondertekenen voor de regio. Engagement wordt ook in elk OCMW en elke gemeente
voorgelegd ter goedkeuring. Dit zal dan nagestuurd worden naar Vlaanderen.
Het projectteam en de brede sector vragen aan W13 om, indien goedgekeurd, de taak van
kernpartner op te nemen. De kernpartner staat in voor de coördinatie, koppeling met andere
lokale en regionale samenwerkingsverbanden en de communicatie met de Vlaamse Overheid. Er
wordt hiervoor een financiering voorzien van € 30.000 per jaar. (structurele middelen)

In onze provincie worden er momenteel 4 dossiers klaargestoomd voor indiening. Dossier uit onze
regio waarvan hier sprake, maar ook Noorden van de provincie , Midden West Vlaanderen en
Westhoek stomen dossier klaar. Voor dossier Westhoek is Vereniging ons Tehuis ook partner om
in te dienen. Als partner-OCMW binnen VOT kunnen we beide dossiers, projectaanvragen
ondersteunen.

Beoordeling Deze projectoproep past binnen een stad die onderneemt en deelt en een stad die inzet op de
kinderen, een breed sociaal beleid in samenwerkingsverbanden overheen diverse sectoren.
De projectgroep onderkent dat er binnen de regio Zuid- West- Vlaanderen een groot draagvlak
bestaat om werk te maken van een gedeelde verantwoordelijkheidsverdeling teneinde integrale
zorg voor kinderen en jongeren op maat en dichtbij het gezin te realiseren.
Hiervoor hebben we de inzet en het commitment nodig van alle betrokken actoren die in de regio
verantwoordelijk zijn voor de toeleiding naar en de organisatie van de rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp.

De projectgroep vraagt actie op een vijftal fronten, namelijk:

1. Het werken met één gezinsplan met als einddoel het vermogen tot zelfsturing van
een gezin te vergroten.

Met de één gezin, één plan- benadering wordt binnen het samenwerkingsverband maximaal



ingezet om de regie van ouders en kinderen te versterken. Daar waar hulpverleners samenwerken
wordt in samenspraak en rekening houdend met de draagkracht van het gezin één overkoepelend
plan opgesteld. Dit biedt als voordeel integrale hulp te verstrekken aan gezinnen die op meerdere
vlakken problemen ervaren.

Deze werkwijze laat toe dat door snelle, kortdurende en ‘hands on’ tussenkomsten:
 De positie van de kinderen, jongeren en hun ouders wordt versterkt;
 Het gewone leven wordt hersteld, met andere woorden dat er op de verschillende

levensdomeinen (inkomen, wonen, werk, onderwijs, vrije tijd en gezondheid) actie wordt
ondernomen;

 Er hulp wordt georganiseerd die maximaal aansluit op de behoeften en de
capaciteiten/sterktes binnen het gezin;

 Het gezin als gelijkaardige samenwerkingspartner wordt gezien;
 Hulpverleners op basis van één plan in interactie treden met het gezin;
 Er continuïteit wordt gegarandeerd.

2. Het installeren van een verbindingsteam dat directe tussenkomst, kortbij de
hulpvraag garandeert.

Voor elk gezin ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en de wachtlijst bij de RTH dient op
korte termijn passende hulp te worden georganiseerd. Om die reden kiest het projectteam ervoor
om een regionaal intersectoraal expertteam op te richten. Dit team is samengesteld uit
deskundigen van organisaties vanuit de verschillende sectoren binnen integrale jeugdzorg. Zij
kunnen op basis van toeleiding vanuit de brede instap en RTH aanbieders verschillende
opdrachten vervullen. Het idee is dat zij met hun diversiteit aan expertise instaan voor de
coaching en begeleiding van gezinnen.

De medewerkers van het verbindingsteam vormen samen elk met hun eigen specifieke sectorale
achtergrond, ervaring en expertise een (h)echt operationeel intersectoraal team. De begeleider
werkt niet alleen met de minderjarige, maar ook met zijn of haar context. Met een ruime kijk en
open visie neemt het verbindingsteam de rol van outreachende, mobiele en krachtgerichte coach
en begeleider op.

De teamleden zijn in staat om vanuit de casuïstiek out-of-the-box na te denken en de krachten
binnen het gezin te versterken en beschikken over een overzicht van het regionaal beschikbare
aanbod.

Daarnaast hebben zij het mandaat om een hulpverleningsnetwerk uit te bouwen als blijkt dat er
binnen het gezin niets aanwezig is of te coördineren als het wel aanwezig is.

3 Installeren van een eerstelijnspsychologische functie.

Er moet een duidelijke link met het verbindingsteam zijn. Evengoed kunnen deze medewerkers
rechtstreeks deel uitmaken van dat team. Daarnaast pleiten we voor een aantal medewerkers die
de eerstelijnspsychologische functie realiseren. Zodoende te garanderen dat deze hulp zeer snel
inzetbaar is.

4. Gezamenlijk investeren in visie- ontwikkeling, methodiekopbouw, expertise
uitwisseling en monitoring van impact van het model.

Methodiek: Signs of Safety
Oplossingsgerichte benadering die gebruikt wordt binnen integrale in situaties van verontrusting.
Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit alle gezinnen waarin fysieke, emotionele en seksuele kinder-
mishandeling of verwaarlozing vermoed wordt of is gesignaleerd

5. Vanuit wederzijdse verantwoordelijkheid initiatief nemen om bij wachtlijsten
aanvullende afspraken te maken omtrent wachttijd en overbruggingshulp;

Zolang er geen passende hulp in RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) beschikbaar is, trachten
de aanbieders RTH maximale inspanningen te leveren om door samenwerking een grotere
beschikbaarheid te genereren.

Dit door over de sectoren heen:
1. Wachtlijsten samen te voegen. Wie staat waar op de wachtlijst en wie kan op een redelijke
termijn kunnen geholpen worden of niet?
2. Met andere organisaties binnen het samenwerkingsverband op zoek te gaan naar een passend
alternatief. Dit o.a. door per typemodule verschillende aanspreekpunten te installeren. Op die
manier kan men vlot nagaan of er beschikbare plaatsen zijn bij de verschillende aanbieders



3. De situatie op te volgen en in de context van de wachtende aan de slag te gaan. Wat
impliceert dat er ter overbrugging van de wachttijd andere hulp wordt aangeboden. Waarbij
mogelijks de initiële hulpvraag verdwijnt.

Door regionaal in te zetten op de hierboven opgesomde set van complementaire interventies
voorkomen we dat wachtlijsten binnen RTH blijven aangroeien. Gezinnen met hulpvragen krijgen
namelijk de garantie dat er binnen de richtsnoertermijn van één maand actie wordt ondernomen
hetzij door één of meerdere actoren binnen het samenwerkingsverband hetzij door het
verbindingsteam.

De voorzieningen en diensten die deel uitmaken van het regionaal samenwerkingsverband
engageren zich om via de werkwijze één gezin één plan; een onderbouwd en gemeenschappelijk
actieplan op te stellen. Dit plan is samen onderhandeld - zowel met het gezin als met de
betrokken welzijnswerkers.

Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid wordt de zorg voor het gezin gecoördineerd. Het
aanspreekpunt hiervoor is een actor uit het samenwerkingsverband, mogelijks is dit een
medewerker van het verbindingsteam maar evengoed kan dit een actor uit de brede instap,
OCMW of RTH-aanbieder zijn.

Vanuit een intersectorale en interdisciplinaire kijk – alsook met voldoende aandacht voor alle
levensdomeinen wordt samen met het gezin krachtgericht en netwerkversterkend gewerkt. Het
verbindingsteam alsook de eerstelijnspsychologische functie is hierbij aanvullend en kan de
bestaande wachtlijsten ondervangen door op regionale schaal flexibele, vraaggerichte en
innovatieve methodieken en acties in te zetten.

Als OCMW maken we deel uit van de projectgroep. Voor onze regio neemt OCMW Wevelgem dit
op en Kortrijk als back up.
Projectdossier biedt duidelijk veel kansen voor de gezinnen ook in begeleiding in de sociale
dienst , bij brugfiguren, bij Mission etc.. voor meer aangepaste zorg en begeleiding.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing

Besluitvormings-
proces

 Geagendeerd op CBS 11 december 2017 voor principiële goedkeuring

Bijlagen  sneuvelnota projectdossier
 engagementsverklaring dossier

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Dominique Vanbossele vraagt of alle relevante organisaties betrokken zijn bij dit project.
Directeur Kim Van Belleghem antwoordt dat alle sectoren vertegenwoordigd zijn in het globaal
overleg en dan terugkoppelen naar hun achterban.

Raadslid Johan Coulembier vindt dit een mooi project en vraagt of de coördinatie van de middelen
op regionaal niveau zal verlopen. Directeur Kim Van Belleghem antwoordt dat het niet zou gaan
om extra middelen voor bestaande voorzieningen maar voor nieuwe initiatieven per regio.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord om vanuit W13, in samenwerking met de partners, een dossier in te dienen
in het kader van de oproep ‘Eén gezin – één plan’.

De raad gaat akkoord met de engagementsverklaring om dossier mee te ondersteunen.
[21 december 2017]

Punt 7 Project “’t Werkt” ter bevordering van de integratie van allochtone werkzoekenden op
de arbeidsmarkt. Aktename.

Doelstelling Een stad die onderneemt en deelt.

Feitelijke
aanleiding

Het project “’t Werkt” geeft vorm aan een alternatieve en inclusieve aanpak die inzet op het
terugdringen van werkloosheid bij werkzoekenden van allochtone afkomst. Expertise en netwerk
van organisaties vertrouwd met de doelgroep worden via een begeleidingsmodel en
trajectbegeleiders gekoppeld aan spelers op de arbeidsmarkt.
De resultaten en bevindingen van het project worden teruggekoppeld naar lokale, regionale en
gewestelijke overheid die de bevindingen kunnen meenemen in het beleid.
Vanuit het OCMW werken we nauw samen met dit project.



Beoordeling De doelgroep voor dit project is elke werkzoekende van allochtone origine reeds woonachtig in
Kortrijk en deelgemeenten. Dit met een dubbele focus. Enerzijds zij die nog niet in reguliere
begeleiding zijn en anderzijds zij die wel al in reguliere begeleiding zijn maar waar blijkt dat een
meer intensieve, maatwerkgerichte aanpak aangewezen is.

In het verlengde van de definiëring van de ‘allochtone werkzoekende’ bij Arvastat (het
meetinstrument bij uitstek over arbeidsmarkt van VDAB) hebben wij hier als target die
werkzoekende met een huidige of vorige nationaliteit buiten de EU-28landen of EVA-landen. Dit
vanwege de uitgangspositie dat de naam, fysische kenmerken en scholingsgraad en - erkenning
verbonden aan het land van afkomst niet ophouden te bestaan bij het al dan niet hebben van de
Belgische nationaliteit ifv mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het betreft werkzoekenden die reeds gevestigd zijn in Kortrijk en geen recente vluchtelingen of
asielzoekers. Daar worden specifieke programma’s voor ontwikkeld buiten dit project. Wij willen
ook focussen op de groep die reeds opgenomen is in de huidige cijfers.

Door het feit dat het een ‘allochtone’ werkzoekende betreft willen we hier aan de slag met
werkzoekenden die gemotiveerd zijn om te werken maar door het aspect taal, origine,
laaggeschooldheid de aansluiting moeilijk kunnen maken. Bij dit project waken we erover dat
daarenboven moet gewerkt worden aan belemmerende randvoorwaarden van medische of
psychische aard. Daar zijn andere partners meer aangewezen en zal niet geaarzeld worden om
daar een warme overdracht te voorzien;

Flow van het project en de positionering van de verschillende partners hierin :

1. Aanmelding

Alle partners verwijzen door vanuit hun werking, bredere netwerk. Potentiële klanten kunnen
komen uit Inburgering, de som, cursisten Nederlands, Werkwinkel en VDBA, OCMW, netwerk
Jonk ! ….

De gezamenlijke organisatie van een kickoff moment als lancering naar het bredere
middenveld/partnerorganisaties en werkgevers/werkgeverorganisaties. Stad regelt dit moment.

2. Verkenning

’t WerKt werkt zo drempelverlagend, vindplaatsgericht mogelijk, vertrouwen installerend als
mogelijk ifv dit moment. De ’t WerKt begeleider houdt kantoor in de Werkwinkel en nodigt daar
uit al dan niet in aanwezigheid van de doorverwijzer of gaat ter plaatse, organiseert vaste
zitdagen bij klassieke doorverwijzers …

In dit eerste gesprek of gesprekken is de TB actief op zoek naar informatie die hem kan helpen in
de beslissing of ’t WerKt het meest aangewezen project is en welke
organisaties/vertrouwenspersonen (sleutelfiguren) nog vallen in dit gesprek die hij met
toestemming van de klant kan contacteren ifv verder info en betrekken bij de begeleiding.

Als voldoende duidelijk is dat dat zo is dan registreert de TB een traject on MLP en maakt hij
afspraken met de klant over volgend contactmoment/manier van afspreken met elkaar. Als een
ander project aangewezen is dan regelt de TB een warme overdracht.

3. Begeleiding

De TB bouwt een rapport op met de klant, een vertrouwensband en verkent via gesprekken
interesses, valkuilen, opportuniteiten. Cruciaal hier is bewustzijn en inzicht installeren bij de klant
door in dialoog te gaan en hem zelf zaken te laten ondervinden (solliciteren, projectwerk,
vrijwilligerswerk, testen ..) en daaruit te leren welke diens werkpunten en sterke punten zijn, wat
de perceptie is op de arbeidsmarkt en of hij tevreden is met wat aangeboden wordt of bereid is bij
te scholen, op te bouwen om te bereiken wat op dat moment niet aangeboden wordt wegens niet
haalbaar.

4. Toeleiding

Eens bewustzijn geïnstalleerd en een keuze uitgemaakt is, dient ifv taalkennis, capaciteiten,
administratieve en inkomensgerelateerde situatie nagegaan te worden welke instrumenten
mogelijk zijn en waarmee kan in dialoog gegaan worden met de werkgever;

5. Tewerkstelling

Met een plaatsing op een werkvloer is de kous niet af. Het installeren van een peterschap, de
organisatie van Nederlands op de werkvloer en de bereikbaarheid voor nazorg moet de
tewerkstelling duurzaam maken. Tussen de instructeur taalcoaching en de TB moet regelmatig
contact zijn ifv evolutie en de mogelijkheid van de firma om de TB in te schakelen. Voorwaarde is
dat de begeleiding tanende moet zijn en dat de ondertussen werknemer geworden klant



zelfstandig zijn weg vindt op de werkvloer in het bedrijf of andere bedrijven.

6. Stuurgroep

Doorheen het project organiseren we een stuurgroep waar de TB evolutie en toestand toelicht.
Vanuit die expertenpool kan worden bijgestuurd. Door de onmiddellijke inbedding in de
Werkwinkel van Kortrijk naast de begeleider van Jonk, de mensen van Werkpunt/OCMW en onder
supervisie van team Werk is er voldoende klankbord voor de TB. In de keuze van de TB stelt CAW
een ‘ervaren’ personeelslid ter beschikking. Deze factoren zouden de korte projecttijd en het
verlies van tijd in de opstartfase zoveel mogelijk moeten opvangen.

Vanuit het OCMW Kortrijk engageren we ons voor de toeleiding van potentiële kandidaten; het
beschikbaar stellen van lokaal/bureau voor een wekelijkse zitdag, de medewerking aan de
organisatie van een kick-off moment en disseminatie bij het einde van het project;
vertegenwoordiging in de stuurgroep die minimum 3 x/jaar wordt samengebracht om project
permanent te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing

Bijlagen Samenwerkingsovereenkomst.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Raad neemt akte van dit project en de samenwerking Werkpunt en team Werk van de stad.
[21 december 2017]

Punt 8 Project taxibonnen. Voorstel tot wijziging criterium.

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

Feitelijke
aanleiding

In november 2016 lanceerde het OCMW de Taxibon. Dit proefproject liep een half jaar en werd
geëvalueerd in de Raad van april 2017.

Beoordeling Met de Taxibon kan een taxirit betaald worden. Elke bon is 5 euro waard. De gebruiker betaalt
hiervan de helft. De taxifirma komt tussen voor 50 cent, het OCMW legt 2 euro per bon op. In de
proefperiode kon een gebruiker maximaal 5 bonnen per maand aanschaffen.

De bonnen kunnen over heel Kortrijk op de tien locaties van de wijkteams aangekocht worden. De
taxibonnen kunnen opgespaard worden maar zijn wel ten individuele titel. Voor wie het wijkteam
niet kan bereiken worden de bonnen aan huis geleverd. Niet gebruikte bonnen kunnen terug
ingewisseld worden.

In april jongstleden besliste de Raad om dit aantal te verdubbelen naar 10 bonnen per maand en
dit proefproject te continueren in reguliere dienstverlening.

De bon is bedoeld voor bewoners van groot-Kortrijk, die ofwel 75 jaar of ouder zijn en genieten
van sociaal tarief, of jonger zijn dan 75 jaar, genieten van sociaal tarief én fysiek of visueel
beperkt zijn.

Het sociaal tarief wordt in de wijkteams gescreend en is gebaseerd op een combinatie van
rechthebbend op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (het vroeger Omnio-statuut)
dat éénvoudig aan te tonen is door het klevertje van het ziekenfonds en de woonsituatie: Wie
eigenaar is van een woning mag een KI hebben van maximaal 750 euro, wie huurder is betaalt
maximaal een naakte huur van 750 euro.

In het proefproject was één taxifirma bereid om in het project te stappen, nl. Cheap Taxi. Tijdens
de evaluatie nodigden we de hele sector opnieuw uit om aan te sluiten. Twee firma’s deden dit, nl.
Taxi Quick en Taxi Cruise. Dit betekent dat de vloot is uitgebreid van 6 naar 10 taxivoertuigen.

De meest voorkomende meldingen van senioren tijdens Zilveren Kortrijk Spreekt gaan over
verkeersveiligheid en mobiliteit. Dit is des te verrassender vermits de doelgroep die participeerde
aan Zilveren Kortrijk Spreekt hoofdzakelijk bestond uit de actieve mobiele senioren. Tijdens
Zilveren Kortrijk Spreekt was er heel wat belangstelling voor de Taxibon van senioren die geen
sociaal tarief genieten.

Na de eerste tussentijdse evaluatie (zie Raad april 2017) adviseerde de OAR om de



inkomensvoorwaarde te laten vallen om zo meer mensen de kans te geven om deel te nemen, de
auto meer in de garage te laten staan en na te denken over alternatieven voor de auto op oudere
leeftijd.

Aantal bonnen die effectief ingezet werden voor een taxirit over het eerste jaar:
 Nov. ‘16-jan ‘17: 143 bonnen
 Feb. ’17-apr ’17: 239 bonnen
 Mei 17-jul ’17: 365 bonnen
 Aug ’17-okt’17: 424 bonnen

De kost voor het OCMW bedraagt € 2.342 voor het hele jaar.

We stellen de Raad voor om de criteria als volgt te wijzigen:

Groep 1: betaalt 2,50 euro per cheque, beperkt tot 10 cheques per maand.

Elke inwoner van groot-Kortrijk,
 vanaf 80 jaar en ouder;
 Of die tussen 75 en 79 jaar oud is én geniet van het sociaal tarief;
 Of die jonger is dan 75 jaar, geniet van het sociaal tarief én een visuele of fysieke beperking

heeft. Dit laatste wordt door de ergotherapeuten van de wijkteams bepaald. Hierbij wordt
rekening gehouden met de draagkracht van de aanvrager (bv. Blue Assist) en de
mogelijkheid om betaalbare alternatieven te nemen.

Groep 2: betaalt 1 euro per cheque, beperkt tot 10 cheques per maand.

Elke inwoner van groot-Kortrijk, die in een feitelijke toestand van armoede leeft (voorkeurtarief
als indicator).

 Vanaf 75 jaar.
 Jonger dan 75 jaar én een visuele of fysieke beperking heeft.

Dit wordt aangetoond door lokale sociale instanties (bv. CAW, sociale dienst OCMW, medewerkers
wijkteams OCMW, mutualiteiten) en hiervoor worden de criteria van het voorkeurtarief, dat de
wijkteams hanteren, als indicator voorop gesteld.

Indien we de criteria niet zouden veranderen gaan we uit van het inzetten van 500 bonnen per
trimester op korte termijn.
Mits het veranderen van de criteria schatten we in dat de we in een groeiperiode van zes
maanden een stijging kennen van maximaal 200%, wat 1500 bonnen per kwartaal betekent en
bijgevolg een jaarbudget impliceert van € 12.000 (6.000 bonnen x € 2). Voor alle zekerheid
begroten we € 15.000.

In een notendop: Evolutie:
 Nov. 16-Apr.17: proefproject Taxibon
 Mei 17: proefproject wordt regulier; aantal bonnen worden verdubbeld
 Jan. 18: nieuwe criteria

Financiële
toetsing

Budget In 2017 is 3.000 EUR voorzien. De quasi-definitieve jaarcijfers wijzen uit dat
dit bedrag zal volstaan.
In het budget 2018 e.v. is 15.000 EUR/jaar voorzien, overeenkomstig de
raming van de wijkteams. Dit bedrag geldt als maximale grens.
De tussentijdse cijfers worden best gemonitord en de impact van de
gewijzigde criteria geëvalueerd in relatie tot het budget.

Visum financieel
beheerder

Ja

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing oktober 2016: goedkeuring proefproject taxibon.
 Managementteam 30 maart 2017.
 Raadsbeslissing 20 april 2017: taxibon – evaluatie proefproject.
 Managementteam 7 september 2017 en november 2017

Tussenkomst ter
zitting

Raadslid Nic Cattebeke merkt op dat de mutualiteiten in groep twee zitten en vraagt zich af of zij
niet vaak ten onrechte Uit-passen uitdelen. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat dit
onderzocht werd en dat er gecontroleerd wordt met steekproeven.

Raadslid Johan Coulembier betreurt het dat het voor de mensen van Kooigem nog altijd duur is
om met de taxi naar het centrum van de stad te komen. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt
dat we op basis van de ligging geen extra bonnen kunnen verdelen. Hij verwijst ook naar de
intentie om vervoer te organiseren tussen Aalbeke en Rollegem omdat er via het openbaar
vervoer geen verbinding is tussen deze twee deelgemeenten. Raadslid Yann Mertens betwijfelt of
dit de rol is van de lokale overheid. Voorzitter Philippe De Coene antwoordt dat de steden soms
noodgedwongen zelf initiatieven moeten organiseren als dit een vraag is van de bewoners.



Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad herziet de beslissing van 20 april 2017 en gaat akkoord met de wijziging van de criteria
om beroep te kunnen doen op de Taxibon.

Volgende nieuwe criteria gaan vanaf 1 januari 2018 in voege:

Groep 1: betaalt 2,50 euro per cheque, beperkt tot 10 cheques per maand.

Elke inwoner van groot-Kortrijk,
 vanaf 80 jaar en ouder;
 Of die tussen 75 en 79 jaar oud is én geniet van het sociaal tarief;
 Of die jonger is dan 75 jaar, geniet van het sociaal tarief én een visuele of fysieke beperking

heeft. Dit laatste wordt door de ergotherapeuten van de wijkteams bepaald. Hierbij wordt
rekening gehouden met de draagkracht van de aanvrager (bv. Blue Assist) en de
mogelijkheid om betaalbare alternatieven te nemen.

Groep 2: betaalt 1 euro per cheque, beperkt tot 10 cheques per maand.

Elke inwoner van groot-Kortrijk, die in een feitelijke toestand van armoede leeft (voorkeurtarief
als indicator).

 Vanaf 75 jaar.
 Jonger dan 75 jaar én een visuele of fysieke beperking heeft.

[21 december 2017]

Punt 9 Hardware surfhoeken wijkteams. Voorstel tot aankoop.

Feitelijke
aanleiding

Stad en OCMW zetten verder in op het dichten van de digitale kloof.
In dat kader zijn er surfhoeken beschikbaar op verschillende plaatsen in de stad.
Met het oog op een efficiënt en uniform beheer van alle surfhoeken en het verhogen van het
gebruiksgemak van de burgers dringt een upgrade van de hardware in onze surfhoeken zich op.

Beoordeling De hardware in onze surfhoeken varieert van site tot site. We willen deze overal gelijkschakelen.
Stad Kortrijk plant in 2018 ook een uniformisering van hun surfhoeken.
De hardware stond op korte termijn toch ingepland voor een upgrade.
Het kostenplaatje vindt u in onderstaande tabel.

Aantal Item Stukprijs Totaal

8 HP Elitedesk 800 G3 549,39 4.395,11

8 HP Mini Lockbox 53,30 426,40

8 HP Azerty Keyboard met eID lezer 35,00 280,04

8 Elitedisplay E232 146,94 1.175,54

6.277,09

Voor het beheer van de surfhoeken gebruikt Stad Kortrijk Timetracs en DeepFreeze.
 TimeTracs is een geïntegreerd en beveiligd beheer-, reservering- en rapporteringsysteem van

publieke toegankelijke computers in (openbare) instellingen.
 TimeTracs laat toe de baliemedewerker te ontlasten van een reeks administratieve taken

die verband houden met het reserveren en beheren van publieke pc's. Verder worden de
computers door TimeTracs beveiligd tegen wijzigingen van instellingen en ongewenste
downloads. Met TimeTracs kunnen klanten (gebruikers) van deze instellingen autonoom
een computersessie reserveren voor het gratis of betalend gebruik van Microsoft
Windows compatibele toepassingen.

 TimeTracs zal, na notificatie van de gebruiker dat de sessie ten einde is, automatisch de
gebruiker uitloggen bij het einde van de sessie en de computer automatisch terug
initialiseren met een 'cleane' desktop voor de volgende gebruiker.

 Voor de beheerders genereert TimeTracs automatisch statistische informatie betreffende
het gebruik van de publieke computers.

 Deep Freeze stelt systeembeheerders in staat de instellingen en programma’s te beschermen
zonder het instellen van restricties voor gebruikers. Deep Freeze brengt systeeminstellingen
weer volledig terug in de originele staat door een simpele herstart van de PC. Computers zijn
eenvoudiger te beheren en zijn 100% bruikbaar met minder inspanningen. Deep Freeze
beschermt tegen veranderingen in configuraties, virussen, gevaarlijke programma’s en
“spyware”.

Onze surfhoeken zouden in de toekomst ook gebruiken maken van deze tools.
Dit betekent geen meerkost voor de wijkteams.

Financiële
toetsing

Budget Het vereiste investeringsbudget maakt deel uit van het project IP14/21
“Ander informaticamateriaal en software”, met totaal transactiekrediet



515.000 EUR in 2018 (cf. meerjarenbudget blz. 57).

Visum financieel
beheerder

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

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord de hardware van de surfhoeken in de wijkteams up te graden en hiervoor
de nodige mini-PC’s, schermen en randapparatuur aan te kopen bij RealDolmen voor een totaal
bedrag van € 6.277,09.
[21 december 2017]

Punt 10 Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen van VVSG vzw.
Beslissing tot deelname aan de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de
overheidsopdracht voor diensten.

Feitelijke
aanleiding

Sinds 2011 zijn de brievenpostdiensten in België vrijgemaakt. Aanbestedende overheden moeten
brievenpostdiensten tot 50 g in mededinging stellen.

De directievergadering van VVSG vzw besliste op 12 juni 2017 tot gunning via een open
procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel “Raamcontract voor de sluiting
van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”

Het OCMW heeft behoefte aan postdiensten en betuigde z’n interesse om toe treden tot dergelijke
aankoopcentrale en af te nemen van dergelijke raamovereenkomst.

Beoordeling De opdracht werd ondertussen aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen van 17
november 2017 (BDA-nummer 2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22
november 2017 (nr. 2017/S 224-466080).

VVSG vzw treedt als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°, b) en
artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van vermelde
opdracht op als aankoopcentrale.

Het raamcontract is niet exclusief is, en geeft het OCMW Kortrijk dus steeds de vrijheid om een
bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op
de overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval niet als een wijziging van de
opdracht wordt beschouwd;

Overwegende dat:
 voornoemde opdracht van VVSG vzw een raamcontract is met één dienstverlener en VVSG

vzw hierbij optreedt als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), artikel 2°, b) en 47
van de wet van 17 juni 2016;

 het OCMW van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de aankoopcentrale
gebruik kan maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. VVSGvzw-
2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld
van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;

 het aangewezen is dat het OCMW gebruik maakt van de aankoopcentrale om volgende
redenen:

o de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het
bestuur;

o het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd
en geld betekent;

o VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding
van postdiensten;

o het OCMW is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract(geen
afnameverplichting);

Financiële
toetsing

Budget Postkosten zijn opgenomen in het exploitatiebudget, gespreid over bijna alle
beleidsitems maar met de sociale dienst als grootste afnemer.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing (nog geen gunning).



Wetten en
reglementen

 Artikel 51, § 2 juncto artikel 52, tweede lid,12 ° van het OCMW-decreet van 19 december
2008;

 Wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 43 en artikel
47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing d.d. 21 september 2017 om de interesse van het OCMW Kortrijk tot
toetreding aan een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor
diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van VVSG vzw en om bijgevolg
potentiële afnemer te worden van vermeld raamcontract aan VVSG vzw mee te delen;

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord om een beroep te doen op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de
aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract
voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale
besturen” (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18).
[21 december 2017]

Punt 11 Aankoop van het uurroosterprogramma Ortec. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW werkt met het softwareprogramma Uniweb. Gelet op het specifieke karakter van de
uurroosters is dit niet het meest aangewezen systeem om toe te passen in het kinderdagverblijf.

De kinderopvang is een zorginstelling en vraagt een andere aanpak dan de andere diensten, de
huidige software kan de uurregeling in de kinderopvang niet optimaal opvangen. Medewerkers
ervaren het huidig systeem als moeilijk interpreteerbaar, opvolgbaar en weinig transparant.
Voor de planner biedt het geen meerwaarde, de planning kan niet vanuit dat systeem worden
opgemaakt. De vele wijzigingen van een basisrooster zorgt ook voor de personeelsdienst voor
extra werk. We bekeken alternatieven.
De woonzorgcentra werken al geruime tijd met het verroosteringsprogramma Ortec.
Dit programma zorgt voor een efficiëntere planning en transparantie voor de medewerker.

Beoordeling Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen hebben de medewerkers een uurrooster
met achterliggend een vast stramien. Vanaf het moment dat een medewerker van de
kinderopvang afwezig is (bv. opname verlof), wordt het uurrooster gewijzigd zodat er steeds
voldoende personeel is op de werkvloer.
Momenteel wordt het programma Uniweb gebruikt voor de verwerking van de uurregeling,
verloven, … Dit programma stuit op grenzen wanneer het gaat over dergelijke manier van
roosteren. De nadelen bevinden zich op niveau van medewerker, planner en de organisatie.
Vandaar dat overige diensten die eenzelfde werkritme kennen andere software hanteren. Deze
problematiek is niet nieuw. Sinds de wijziging van stad naar OCMW heeft men getracht
oplossingen te vinden voor een aantal pijnpunten.

HUIDIGE SOFTWARE UNIWEB
De contracttijd van de medewerkers van de kinderopvang wordt verdeeld over de volledige week.
Deze werkwijze wordt gehanteerd om een grote flexibiliteit te kunnen garanderen en zo weinig
mogelijk manuele aanpassingen te moeten doorvoeren voor de medewerkers van de
kinderopvang. De software kan alle prikkingen verwerken op elke dag van de week en op elk uur
van de dag.

Een aantal problemen doen zich voor
Het systeem is weinig transparant voor de medewerker en het vergt heel wat aanpassingen voor
de planner en personeelsdienst. Medewerkers geven aan dat het systeem niet opvolgbaar is. Hun
werkelijk saldo is niet raadpleegbaar, het zorgt voor verwarring.

ORTEC
Ortec is een uurroosterprogramma waarbij planning in het systeem vervat zit. Het biedt voordelen
voor zowel medewerker, de planner en de organisatie.

Plannen door het diensthoofd
▪ uitrollen van een cyclisch rooster (= rooster dat zich om de x aantal weken herhaalt) 
▪ uitrol planautomaat (= via berekeningsregels eerlijke verdeling van de diensten volgens de 
bezettingseisen (bv. elke medewerker werkt 1 vrijdagavond per maand))
▪ horizontale tellers: zicht op het max aantal te plannen uren op maand/jaarbasis, zicht op het 
aantal gepresteerde uren op maand/jaar basis, zicht op verloftellers, …
▪ verticale tellers: bv. min bezetting 

ESS (eployee selfservice): medewerkers kunnen inloggen in een webmodule. Via deze
webmodule kunnen medewerkers:
▪ Hun eigen uurrooster opvragen 



▪ Saldi inzien: verlof, extra uren, ADV, compensatie, … 
▪ Ruilverzoeken opgeven 
▪ Diensten aanpassen: extra uren, meeruren, … worden door de medewerker in de ESS 
toegevoegd. Het diensthoofd keurt deze uren goed of af via de cliënttoepassing.
▪ Roosterwens opgeven 
▪ Verlofwens opgeven 

Het roosterprogramma Ortec wordt al gehanteerd in ZORG Kortrijk, vanuit de woonzorgcentra.
Doordat de leerwerknemers die tewerkgesteld worden in de VZW via Ortec geregistreerd worden,
is een deel van de arbeidsvoorwaarden al geconfigureerd en bestaat de koppeling van Ortec naar
het OCMW ook al. Voor beide items gaat het over aanpassingen | uitbreidingen.

De offerte werd opgemaakt voor de groepsopvang van het OCMW, de Blokkenhuizen.

Financiële
toetsing

Budget Voor de digitalisering van de kinderopvang is een apart investeringsproject
voorzien, i.c. “IP16/10 Kinderopvang: software”. Transactiekrediet 2018 is
35.000 EUR (cf. meerjarenbudget blz. 58).

Visum financieel
beheerder

JA

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de wijziging van het roosterprogramma van Uniweb naar Ortec voor de
groepsopvang de Blokkenhuizen en met de aankoop van het consultancy pakket Ortec ter waarde
van € 5.350 exclusief BTW.
[21 december 2017]

Punt 12 Koppeling netwerk Site Gheysen. Voorstel tot gunning aanleg glasvezelverbinding.

Feitelijke
aanleiding

We nemen voorjaar 2018 het gebouw in de Doorniksestraat 60 (site Gheysen) in gebruik.
Dit gebouw moet gekoppeld worden op het netwerk van Kortrijk in functie van telefonie, internet,
netwerk e.a.

Beoordeling We vroegen binnen het IT-raamcontract van Stad Kortrijk een offerte bij de firma Jacops NV uit
Deerlijk. De geschetste opdracht bestaat uit het koppelen via glasvezel van het gebouw in kwestie
op het netwerk van Kortrijk. Het dichtstbijzijnde koppelpunt is de parking onder het
Schouwburgplein.

Financiële
toetsing

Budget Het vereiste investeringsbudget maakt deel uit van het project IP14/21
“Ander informaticamateriaal en software”. Het krediet was initieel voorzien
in 2017, maar met de budgetwijziging overgedragen naar 2018. Totaal
transactiekrediet 2018 bedraagt 515.000 EUR (cf. meerjarenbudget blz. 57).

Visum financieel
beheerder

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

Bijlagen  Offerte Jacops van 5 december 2017

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad gaat akkoord om de koppeling via glasvezel (aanleg, montage en koppeling) van de site
in de Doorniksestraat 60 te gunnen aan Jacops NV uit Deerlijk voor een totaal bedrag van €
18.572,58.
[21 december 2017]

Punt 13 Raamcontract voor levering van papier. Voorstel tot gunning.

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig contract loopt eind 2017 ten einde.



Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract voor levering van (plot)papier” werd een bestek met
nr. 20171115/RL/OPZVB opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.035,44 exclusief BTW of € 29.082,88
inclusief 21% BTW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 oktober 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 19 oktober 2017 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Staples, Koningin Astridlaan 53 te 1780 Wemmel;
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem;
 DRUKKERIJ STROBBE bvba, KASTEELSTRAAT 1 te 8870 Izegem;
 KWARTO NV, Onledegoedstraat 77, Bus 1 te 8800 Beveren(Roeselaere);
 AVA PAPIERWAREN NV, Kapelanielaan 6 te 9140 Temse;
 BUROMAS BVBA, Poeierstraat 6 te 2490 Balen;
 DESSAUVAGE GEERT NV, Ambachtenstraat 16 te 8870 Izegem;
 ADVEO BELGIUM NV, Europalaan 69 te 9800 Deinze;
 Inapa Belgium, Vaucamps 30 te 1654 HUIZINGEN;
 INNI GROUP NV, Industrielaan 5 te 8501 Heule.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 15 november 2017 te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 maart 2018.
Er werden 2 offertes ontvangen:
 Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (€ 21.207,21 exclusief

BTW of € 25.660,72 inclusief 21% BTW);
 Staples, Koningin Astridlaan 53 te 1780 Wemmel; offerte niet conform

Op 30 november 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 enige regelmatige bieder, zijnde Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20
te 4041 Vottem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 21.207,21 exclusief BTW of
€ 25.660,72 inclusief 21% BTW mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Papier maakt deel uit van het exploitatiebudget, decentraal gespreid over
bijna alle beleidsitems. De gunning ligt ca. 3.500 EUR lager dan de raming.

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 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).

 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, raming en plaatsingsprocedure.

Bijlagen  2 offertes
 Verslag van nazicht van de offertes

Stemmen Unanimiteit.

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 november 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 voor levering van (plot)papier” wordt gegund aan de enige
regelmatige bieder, zijnde Lyreco Benelux sa, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 21.207,21 exclusief BTW of € 25.660,72
inclusief 21% BTW mits het verkrijgen van een visum.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 20171115/RL/OPZVB.
[21 december 2017]



Punt 14 Woningen Handboogstraat nummers 22 tot en met 30. Voorstel tot openbare verkoop.

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW is eigenaar van 5 woningen in de Handboogstraat met nummers 22, 24, 26, 28 en 30.

Deze woningen staan leeg. Ze werden vroeger als volgt ingezet:
 Handboogstraat 22: kamers voor crisisopvang (4)
 Handboogstraat 24: sociale woning
 Handboogstraat 26: kamers voor crisisopvang (4)
 Handboogstraat 28: sociale woning
 Handboogstraat 30: opvangkamers alleenstaande mannen (8)

De voorgevel van de woningen staat op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: eenvoudige
bakstenen lijstgevels met horizontale gevelbelijning door de arduinen onderdorpels en kordons.

In de zitting van 19 februari 2015 stelde de raad het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) aan
om deze woningen te verkopen aan de hand van een lastenboek met verschillende modaliteiten.
Deze modaliteiten waren de volgende:

Stedenbouwkundig kader:
 uitgangspunt is behoud
 gedeeltelijk aanpassing gevel/ entree is mogelijk
 dakruimte toevoeging om deze bruikbaar te maken is bespreekbaar
 eisen parkeren op eigen terrein nog onderzoeken
 mogelijk bijdrage voor parkeercompensatie
 mogelijke functies begane grond horeca/dienstverlening/geen handel
 mogelijke functies verdieping(en) wonen of voortzetting functie begane grond
 projecten met een betaalbare woonfunctie voor jonge gezinnen genieten extra belangstelling

Aanpak verkoop:
 Verkoop als geheel met instelprijs
 Panden volledig vrij per 31 december 2015
 Via verkoopdossier met gewogen selectie via jury
 OCMW laat schattingsverslag opmaken en regelt eventuele tijdelijke huisvesting crisisopvang
 Beoordelingscriteria: prijs / schetsplan / functieplan /inschrijver in verhouding 50/20/20/10

Deze verkoopsprocedure werd echter niet opgestart. Gelet op de heraanleg van de omgeving en
de verlaging van de Leieboorden is een openbare verkoop opportuun. Deze verkoop is voorzien in
het desinvesteringsbudget 2018.

Beoordeling Wij stellen voor om de raadsbeslissing van 19 februari 2015 te wijzigen en de woningen openbaar
(zonder verdere voorwaarden) te verkopen.

Wij stellen voor om het notariaat Boes en Devaere aan te stellen om de woningen in de
Handboogstraat met de nummers 22, 24, 26, 28 en 30 openbaar te verkopen met de instelprijs
van 850.000 euro.

Financiële
toetsing

Budget Deze verkoop is voorzien in het desinvesteringsbudget 2018.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing

Eerdere
beslissingen

 Raadsbeslissing van 19 februari 2015: principiële beslissing tot verkoop en aanstelling SOK.

Bijlagen  Schattingsverslag van landmeter-expert Luc Callens.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad trekt de beslissing van 19 februari 2015 in en gaat akkoord met de openbare verkoop
van de woningen Handboogstraat 22, 24, 26, 28 en 30 in één lot en met een instelprijs van
850.000 euro.

De raad stelt het notariaat Boes en Devaere uit de Rijselsestraat in Kortrijk aan om de verkoop te
organiseren en de akte te verlijden.

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

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
[21 december 2017]



Punt 15 Verkoop van Grond in Bellegem aan de aanpaler. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Na de realisatie van de wegenis op de site van het Woon- en Zorgcentrum in Bellegem zou aan de
rechterkant van de te realiseren openbare weg een klein stuk grond van het OCMW overblijven.
Zie plan in bijlage.

Dit stukje grond biedt de mogelijkheid voor de eigenaars van de woning Bellegemkerkdreef 11 om
hun tuin uit te breiden en een groenscherm te plaatsen. Verder biedt dit stukje grond de
mogelijkheid voor de eigenaars van de woning Dottenijsestraat 40 de mogelijkheid om aan te
sluiten op de te realiseren openbare weg vanop de achterkant van hun perceel.

De bewoners van de Bellegemkerkdreef 11 hebben aangegeven dat ze interesse hebben om de
grond te kopen voor € 150 per m².

De bewoners van de Dottenijsestraat 40 hebben aangegeven dat ze geen interesse hebben om de
grond te kopen omdat zij toegang hebben tot hun garage via de Dottenijsestraat.

Beoordeling Wij stellen voor om een deel van het stuk te verkopen aan de eigenaars van de
Bellegemkerkdreef 11. Dit deel werd opgemeten door Landmeter Johan Scherpereel (zie plan in
bijlage). De oppervlakte bedraagt 58m². Wij stellen voor om dit stuk te verkopen voor € 150/m².
Dit is de prijs die het OCMW betaald heeft bij de aankoop van de grond voor het WZC.

Wij stellen voor om het andere deel niet te verkopen om zo de toekomstige aansluiting van de
woning Dottenijsestraat 40 op de te realiseren openbare weg niet te hypothekeren.

Wij stellen voor om de akte te laten verlijden door het notariaat De Witte en Castelein uit de
Doorniksesteenweg in Kortrijk.

Financiële
toetsing

Budget Deze verkoop is niet voorzien in het desinvesteringsbudget. De verkoop
betreft dus een bonus van 8.700 EUR t.a.v. het budget.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing

Bijlagen  Opmetingsplan van landmeter Johan Scherpereel

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de verkoop van 58 m² grond te nemen uit het perceel gekadastreerd in
Bellegem, sectie C, nr. 594/G/3 volgens het opmetingsplan van landmeter Johan Scherpereel met
referentie 13/537.01 voor de prijs van € 8.700 aan de aanpalers, de heer Sébastien Gekiere en
mevrouw Lore Bulteel.

De raad stelt het notariaat De Witte en Castelein uit de Doorniksesteenweg in Kortrijk aan om de
akte te verlijden.

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

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
[21 december 2017]

Punt 16 Verkaveling Kleine Heerweg in Beveren-Leie. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur is eigenaar van een perceel grond langs de Kleine Heerweg in Beveren-Leie. Dit
trapeziumvormig perceel, ten kadaster bekend onder Waregem, vierde afdeling; Beveren-Leie,
sectie A, nr. 163/D/3 heeft een kadastrale oppervlakte van 2.060 m².

Volgens het BPA Kleine Heerweg en het recenter RUP nr. 19-1 “Oude Plaatse”, goedgekeurd door
de gemeenteraad van Waregem op 8 november 2016, ligt het perceel in een zone voor wonen
met beperkte nevenfuncties.

Het perceel wordt verpacht aan de heer Dries Van Tieghem die de pacht in 1986 heeft
overgenomen van zijn vader Robert Van Tieghem. De pachter is akkoord om de pacht in der
minne te beëindigen mits een uitwinningsvergoeding van € 1/m² of € 2.060.

Beoordeling In de begroting van 2018 werd deze verkoop voorzien met een opbrengst van € 350.000.

Als het OCMW het perceel verkavelt kunnen drie bouwloten gerealiseerd worden: één gesloten



bebouwing met een halfopen bebouwing aan beide zijden. Er moet geen wegenis aangelegd
worden.

De opbrengst kan als volgt geraamd worden:

opp

lot 1 707 225 159.075

lot 2 545 225 122.625

lot 3 703 225 158.175

439.875

Financiële
toetsing

Budget Deze verkoop is voorzien in het investeringsbudget 2018 voor een bedrag
van 350.000 EUR. De voorgestelde instelprijs ligt 89.875 EUR hoger dan het
budget.
Het budget voor de eindepachtvergoeding maakt deel uit van het IP 14/02
“aankoop onroerend, afbraak, gr. onderhoud en vergoed. einde pacht”.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing voor wat betreft de verkoop.
JA voor wat betreft de uitwinningsvergoeding.

Bijlagen  Verkavelingsaanvraag van landmeter Barbara Callens (ontwerp)

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de verkaveling van het perceel kadastraal gekend in Waregem, 4de

afdeling, Beveren-Leie, sectie A, nr. 136/D/3 en keurt het verkavelingsplan van landmeter Callens
goed.

De raad geeft opdracht aan landmeter Callens uit Kortrijk om de verkavelingsvergunining aan te
vragen.

De raad gaat akkoord met de eindepachtvergoeding van € 2.060 en stelt notaris Lucas Degandt
uit Deerlijk aan om de akte van pachtverbreking te verlijden.

De raad stelt notaris Lucas Degandt uit Deerlijk aan om de verkoop van de percelen te
organiseren en de akten te verlijden.

De raad legt de instelprijs van de loten vast op € 225/m² en beslist dat de notaris in overleg met
de secretaris met 10% van deze prijs kan afwijken bij loten die niet vlot verkocht worden.

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

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
[21 december 2017]

Punt 17 Verkaveling Sint-Jansstraat in Beveren-Leie. Voorstel tot goedkeuring.

Feitelijke
aanleiding

Het bestuur is eigenaar van een perceel grond in de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie. Dit perceel,
ten kadaster bekend onder Waregem, vierde afdeling; Beveren-Leie, sectie A, nr. 89/B heeft een
kadastrale oppervlakte van 7.330 m².

Volgens het gewestplan Kortrijk en het BPA nr. 94 Sint-Jansstraat, goedgekeurd door de
gemeenteraad van Waregem op 2 juni 2005, liggen in dit perceel twee zones voor wonen met
beperkte nevenbestemming. Deze zones werden opgemeten door landmeter Callens. De
oppervlakte van zone 1 is 956 m². De oppervlakte van zone 2 is 1073 m².

Het perceel wordt verpacht aan de heer Joos Van Tieghem die de pacht in 1986 heeft
overgenomen van zijn vader Robert Van Tieghem. Het perceel maakt deel uit van een oude tuin
die hoort bij de hoeve die de heer Joos Van Tieghem kocht van het OCMW in 1987. De pachter
wenst de huidige tuin te behouden en stelt daarom voor om zelf een zone te kopen. De heer Jan
Van Tieghem, een broer van Joos, is geïnteresseerd om de andere zone te kopen.

Wij stellen voor om de twee zones te verkopen met mededinging. Hierbij wordt geen
eindepachtvergoeding betaald aan de pachter wat wil zeggen dat hij zijn pachtrechten en
voorkooprecht behoudt.

Om de zones te kunnen splitsen van de rest van het perceel, met oog op verkoop, moet een
verkavelingsaanvraag worden ingediend.



Beoordeling In de begroting van 2018 werd deze verkoop voorzien met een opbrengst van € 400.000.

De opbrengst kan als volgt geraamd worden:

opp.

lot 1 956 225 215.100

lot 2 1073 225 241.425

2029 456.525

Financiële
toetsing

Budget Deze verkoop is voorzien in het investeringsbudget 2018 voor een bedrag
van 400.000 EUR. De voorgestelde instelprijs ligt hoger dan het budget.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing

Bijlagen  Verkavelingsaanvraag van landmeter Barbara Callens (ontwerp)
 Schattingsverslag van Luc Callens

Tussenkomst ter
zitting

Voorzitter Philippe De Coene stelt voor om de instelsprijs van € 200/m² op te trekken naar €
225/m² conform de verkaveling Kleine Heerweg. Dit wordt zo aangepast in de raming en het
besluit.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad gaat akkoord met de verkaveling van het perceel kadastraal gekend in Waregem, 4de

afdeling, Beveren-Leie, sectie A, nr. 89/B en keurt het verkavelingsplan van landmeter Callens
goed.

De raad geeft opdracht aan landmeter Callens uit Kortrijk om de verkavelingsvergunining aan te
vragen.

De raad stelt notaris Lucas Degandt uit Deerlijk aan om de twee zones afzonderlijk met
mededinging te verkopen en de akten te verlijden.

De raad legt de instelprijs van de zones vast op € 225/m² of € 215.100 voor zone 1 en € 241.425
voor zone 2.

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

De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het
kader van sociale projecten.
[21 december 2017]

Punt 18 Organiseren van een gezamenlijke selectieprocedure voor de functie van
“administratief medewerker (C1-3)” met het oog op het aanleggen van een
gemeenschappelijke bevorderings- en wervingsreserve voor ‘Groep Kortrijk’.

Doelstelling Opstart van een gezamenlijke selectieprocedure “Groep Kortrijk” voor de functie van
administratief medewerker (C1-3) en vastleggen van de selectieprocedure.

Feitelijke
aanleiding

De stad wenst een bevorderings- en wervingsprocedure op te starten voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker (C1-3).

De rechtspositieregeling voorziet in de mogelijkheid om als element van externe
personeelsmobiliteit een gezamenlijke bevorderings- en aanwervingsprocedure te organiseren
door het OCMW Kortrijk, Stad Kortrijk en haar AGB’s (AGB SOK en AGB PARKO).

De functie van administratief medewerker bestaat in beide organisaties. Om de samenwerking
tussen de diverse partners van de “Groep Kortrijk” maximale kansen te geven is het een
opportuniteit om een gezamenlijke bevorderings- en aanwervingsreserve aan te leggen waaruit
zowel het OCMW als het stadbestuur en haar AGB’s kunnen putten voor tijdelijke en bestendige
noden gedurende de periode waarbinnen de wervingsreserve geldt.

Beoordeling De rechtspositieregeling van beide besturen voorziet de mogelijkheid, in het kader van externe
personeelsmobiliteit, tot het gezamenlijk organiseren van selectieprocedures en het aanleggen
van een gemeenschappelijke bevorderings- en wervingsreserve door de stad Kortrijk, het OCMW
Kortrijk, AGB SOK en AGB PARKO, voor functies die in beide organisaties voorzien zijn.

De gezamenlijke organisatie gaat gepaard met een gezamenlijke externe oproep naar kandidaten,
waarbij duidelijk is vermeld dat de ingediende kandidaturen gelden voor de beide besturen en dat
de bevorderings- en wervingsreserve geldt voor aanstellingen in de Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk,



AGB SOK en AGB PARKO.

We stellen voor om de bevorderings- en aanwervingsreserve voor de functie administratief
medewerker – niveau C1-3 – samen te organiseren met de Stad Kortrijk en haar AGB’s en een
gezamenlijke bevorderings- en wervingsreserve aan te leggen.

De organisatie van de selectieprocedure wordt tussen alle partners afgesproken en voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen, OCMW-raad, Raad van Bestuur SOK en Raad
van Bestuur AGB Parko.

De kostprijs van de selectieprocedure wordt evenredig verdeeld pro rata het aantal medewerkers
van de partners.

Financiële
toetsing

Budget In het exploitatiebudget zijn de vereiste middelen voor publicatie- en
selectiekosten voorzien.

Visum financieel
beheerder

JA

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 OCMW-decreet

Eerdere
beslissingen

 Besluit CBS 04.12.17

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. in het kader van externe mobiliteit een gezamenlijke bevorderings- en
aanwervingsprocedure te organiseren met Stad Kortrijk en haar AGB’s (AGB SOK en AGB
PARKO) voor de functie van administratief medewerker – C1-3.
Voor de selectie zal beroep gedaan worden op Jobpunt Vlaanderen in samenwerking met
vzw Mentor.

2. een gezamenlijke bevorderings- en wervingsreserve aan te leggen voor de functie van
“administratief medewerker C1-3” voor 2 jaar, verlengbaar tot 5 jaar, waaruit zowel stad
Kortrijk, OCMW Kortrijk, AGB SOK en AGB Parko, volgens een vooraf opgestelde regeling
kunnen putten.

3. de personeelsdienst de opdracht te geven om, samen met het Stadsbestuur, AGB SOK en
AGB PARKO volgende uit te werken:

a. de opmaak van een gezamenlijke oproep voor de kandidaten, waarbij wordt
vermeld dat de ingediende kandidaturen en de opname in de bevorderings- en
wervingsreserve gelden voor beide de Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, AGB SOK
en AGB PARKO.

b. een regeling uit te werken voor het aanwenden van de wervingsreserve bij beide
besturen

c. de uitwerking van de volledige gezamenlijke selectieprocedure
d. de samenstelling van een gezamenlijke selectiecommissie

4. akte te nemen van uitgewerkte acties, vermeld in punt 3, in de Raad van 18 januari
2018.

[21 december 2017]

Punt 19 Aanleggen van een verlengbare werfreserve functie maatschappelijk werker.

Feitelijke
aanleiding

De werfreserve die is vastgelegd naar aanleiding van de vorige selectieprocedure voor de functie
van maatschappelijk werker is nagenoeg uitgeput.

Beoordeling In het najaar van 2017 werd de laatste selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk
werker georganiseerd. In de raad van 23 november 2017 werd de laatste werfreserve voor deze
functie vastgelegd. 6 kandidaten slaagden en werden opgenomen in de werfreserve die nog loopt
tot 30 november 2019. 3 kandidaten zijn reeds tijdelijk in dienst. 2 kandidaten geven aan geen
interesse meer te hebben in een jobaanbieding. De laatste kandidaat werd recent gecontacteerd
en vroeg bedenktijd maar wenst haar plaats op de werfreserve zeker te behouden.

Om snel te kunnen anticiperen op toekomstige personele noden dringt een nieuwe selectie zich
op. We vragen de raad daarom om de goedkeuring te geven tot het opnieuw opstarten van een



selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk werker en het aanleggen van een
werfreserve voor deze functie. Bij toekomstige vacatures zal geput worden uit beide werfreserves.

We stellen daarom voor om in deze raadszitting over het volgende te beslissen:

 Om een selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk werker (niveau B 1-3,
contractueel) op te starten en een verlengbare werfreserve aan te leggen voor deze
functie.

 de personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te
organiseren en deze in de volgende raadszitting te bekrachtigen.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

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

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. een selectieprocedure voor de functie van maatschappelijk werker (niveau B 1-3,
contractueel) op te starten en een verlengbare werfreserve van 2 jaar aan te leggen voor
deze functie.

2. De personeelsdienst het mandaat te geven om de volledige selectieprocedure te organiseren
en deze te bekrachtigen in de raad van 18 januari.

[21 december 2017]

Punt 20 Vastleggen vakantiekalender 2018.

Feitelijke
aanleiding

De vakantieregeling, compensatiedagen volgen de regeling van vorig jaar en zijn geldig voor alle
personeelsleden van het OCMW Kortrijk, met uitzondering van;

 de nieuwe personeelsleden in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de
volgende diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en de
sociale dienst van de woon- en zorgcentra.

 de personeelsleden in dienst sedert 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de dienst
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk
krachtens het raadsbesluit van 19 december 2013.

Die personeelsleden hebben jaarlijks recht op 26 betaalde vakantiedagen. Voor
deze personeelsleden wordt een aparte vakantiekalender opgemaakt (vakantiekalender 2017b).

 Maandag 30 april 2018 en vrijdag 11 mei 2018 werden aangeduid als verplichte brugdagen.
 Tijdens de periode Kortrijk Congé (maandag 23 juli tot en met dinsdag 14 augustus 2018) is

het OCMW op de hoofdzetel Budastraat 27 enkel open in de voormiddag, van 9 tot 12 uur.
 Er worden voor de kinderopvang en de maaltijdbedeling specifieke collectieve openings-

/sluitingsregelingen voorzien in de vakantiekalender.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing

Wetten en
reglementen

 KB van 18 april 1974 betreffende de feestdagen;
 de rechtspositieregeling voor het personeel;
 OCMW decreet artikel 104;
 besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, art. 138 en 139;

Eerdere
beslissingen

 Gelet op de vaststelling van de personeelscategorieën;

Besluitvormings-
proces

 Het BOC van 1 december 2017;



Bijlagen  Vakantiekalender 2018a
 Vakantiekalender 2018b

Tussenkomst ter
zitting

Enkele raadsleden merken op dat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst minder samenkomt
tijdens de vakantieperiodes. Dit heeft als gevolg dat er op de andere zittingen te veel dossiers
moeten geagendeerd worden. De raad vraagt om tijdens vakantieperiodes de permanentie te
verzekeren in functie van de dienstverlening.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De Raad stelt de vakantiekalender 2018a vast, voor alle personeelsleden van het OCMW
Kortrijk, met uitzondering van;

 de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de volgende
diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en de sociale
dienst van de woon- en zorgcentra.

 de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2014 en die tewerkgesteld worden in de dienst
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk
krachtens het raadsbesluit van 19 december 2013.

1 januari 2018 Maandag Nieuwjaar

2 januari Dinsdag 2de Nieuwjaar/lokale feestdag

2 april maandag Paasmaandag

30 april maandag Verplichte brugdag

1 mei Dinsdag Feest van de arbeid

10 mei donderdag OLH Hemelvaart

11 mei Vrijdag Verplichte brugdag

21 mei maandag Pinkstermaandag

11 juli woensdag Feest van de Vlaamse Gemeenschap

21 juli zaterdag (C) Nationale feestdag

15 augustus woensdag OLV Hemelvaart

1 november donderdag Allerheiligen

2 november Vrijdag Allerzielen/lokale feestdag

11 november zondag (C) Wapenstilstand

24 december maandagnamiddag Namiddag dienstvrijstelling

25 december Dinsdag Kerstmis

26 december woensdag 2de kerstdag/lokale feestdag

31 december maandagnamiddag Namiddag dienstvrijstelling

Lokale feestdagen 2018

 dinsdag 2 januari
 vrijdag 2 november
 woensdag 26 december

Brugdagen 2018

 maandag 30 april
 vrijdag 11 mei

Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een
compensatiedag, inhaalrust of kredietverlof.

Compensatiedagen 2018

De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op
een dag naar keuze.

 zaterdag 21 juli
 zondag 11 november

Regeling vakantiedagen, lokale verlofdagen en dienstvrijstellingen

 Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie. Vanaf de
leeftijd van 45 jaar heeft het statutair personeelslid recht op 34 werkdagen en vanaf de
leeftijd van 50 jaar op 35 werkdagen.

 Het contractuele personeelslid heeft recht op 33 werkdagen jaarlijkse vakantie, samengesteld
als volgt: maximum 20 wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar
en 13 conventionele vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar. Vanaf de
leeftijd van 45 jaar heeft het contractuele personeelslid recht op 14 conventionele
vakantiedagen en vanaf de leeftijd van 50 jaar op 15 conventionele vakantiedagen.

 Indien de jaarlijkse vakantie gesplitst wordt, moet er tenminste één doorlopende periode van



5 opeenvolgende vakantiedagen genomen worden per jaar.
 De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van

de behoeften van de dienst. Vier dagen vakantie per jaar kunnen genomen worden zonder
dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren.

 Het personeelslid kan per jaar altijd twee opeenvolgende weken vakantie nemen.
 De vakantie moet steeds vooraf aangevraagd worden aan de leidinggevende. De opname van

de gewaarborgde periode van twee opeenvolgende weken vakantie moet minimaal vier
maanden vooraf aangevraagd worden. De vakantie voor een kortere periode dient,
behoudens hoogdringendheid, twee werkdagen vooraf aangevraagd te worden.

Openingsuren tijdens Kortrijk congé Campus Buda

Tijdens de periode van maandag 23 juli tot en met dinsdag 14 augustus 2018 is de hoofdzetel
Budastraat 27 enkel open in de voormiddag, van 9u tot 12u. Vanaf donderdag 16 augustus 2018
is er opnieuw volledige dienstverlening.

Specifieke collectieve openings-/sluitingsregeling voor de dienst kinderopvang

De Puzzel

Sluitingsregeling
 maandag 30 april 2018
 vrijdag 11 mei 2018
 tijdens de periode 23 juli tot en met 13 augustus 2018
 tijdens de periode 24 december tot en met 26 december 2018
 maandag 31 december 2018

Het Blokkenhuis

Sluitingsregel
 maandag 30 april 2018
 vrijdag 11 mei 2018
 tijdens de periode 23 juli tot en met 14 augustus 2018
 tijdens de periode 24 december tot en met 26 december 2018
 maandag 31 december 2018

Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling

Op de brugdag 30 april en 11 mei 2018 geldt een normale dienstverlening voor de
maaltijdbedeling.

De Raad stelt de vakantiekalender 2018b vast:

 voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2011 en tewerkgesteld in één van de volgende
diensten: de dienst opvanggezinnen, de poetsdienst, dienst maaltijdbedeling en de sociale
dienst van de woon- en zorgcentra.

 voor het personeel in dienst sedert 1 januari 2014 en tewerkgesteld in de dienst
kinderopvang en die niet werden overgedragen van de stad naar het OCMW Kortrijk
krachtens het raadsbesluit van 19 december 2013.

1 januari 2018 maandag Nieuwjaar

2 april maandag Paasmaandag

30 april maandag Verplichte brugdag

1 mei Dinsdag Feest van de arbeid

10 mei donderdag OLH Hemelvaart

11 mei Vrijdag Verplichte brugdag

21 mei maandag Pinkstermaandag

11 juli woensdag Feest van de Vlaamse Gemeenschap

21 juli zaterdag (C) Nationale feestdag

15 augustus woensdag OLV Hemelvaart

1 november donderdag Allerheiligen

11 november zondag (C) Wapenstilstand

24 december maandag Namiddag dienstvrijstelling

25 december Dinsdag Kerstmis

31 december maandag Namiddag dienstvrijstelling

Brugdagen 2018



 maandag 30 april
 vrijdag 11 mei

Brugdagen zijn op te nemen door aanwending van een jaarlijkse vakantiedag, een
compensatiedag, inhaalrust of kredietverlof.

Compensatiedagen 2018

De compensatiedagen voor feestdagen die in het weekend vallen, kunnen opgenomen worden op
een dag naar keuze.

 zaterdag 21 juli
 zondag 11 november

Regeling vakantiedagen

 Het statutair personeelslid heeft jaarlijks recht op 26 werkdagen jaarlijkse vakantie.
 Het contractuele personeelslid heeft recht op 26 werkdagen, samengesteld als volgt:

maximum 20 wettelijke vakantiedagen berekend op de prestaties van het vorig jaar en 6
conventionele vakantiedagen berekend op de prestaties van het huidig jaar.

 Indien de jaarlijkse vakantie gesplitst wordt, moet er tenminste één doorlopende periode van
5 opeenvolgende vakantiedagen genomen worden per jaar.

 De vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van
de behoeften van de dienst. Vier dagen vakantie per jaar kunnen genomen worden zonder
dat het dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren.

 Het personeelslid kan per jaar altijd twee opeenvolgende weken vakantie nemen.
 De vakantie moet steeds vooraf aangevraagd worden aan de leidinggevende. De opname van

de gewaarborgde periode van twee opeenvolgende weken vakantie moet minimaal vier
maanden vooraf aangevraagd worden. De vakantie voor een kortere periode dient,
behoudens hoogdringendheid, twee werkdagen vooraf aangevraagd te worden.

Specifieke collectieve openings-/sluitingsregelingen voor de dienst kinderopvang

De Puzzel

Sluitingsregeling
 dinsdag 2 januari 2018
 maandag 30 april 2018
 vrijdag 11 mei 2018
 tijdens de periode 23 juli tot en met 13 augustus 2018
 vrijdag 2 november 2018
 tijdens de periode 24 december tot en met 26 december 2018
 maandag 31 december 2018

Het Blokkenhuis

Sluitingsregel
 dinsdag 2 januari 2018
 maandag 30 april 2018
 vrijdag 11 mei 2018
 tijdens de periode 23 juli tot en met 14 augustus 2018
 vrijdag 2 november 2018
 tijdens de periode 24 december tot en met 26 december 2018
 maandag 31 december 2018

Specifieke openingsregeling voor de dienst maaltijdbedeling

Op de brugdag 30 april en 11 mei 2018 geldt een normale dienstverlening voor de
maaltijdbedeling.
[21 december 2017]

Punt 21 Vacantverklaring functie maaltijdbedeler (E1-3, 0.50 VTE, contractueel).

Doelstelling Invullen van de functie maaltijdbedeler (E1-3, 0.50 VTE) en aanleggen van een verlengbare
werfreserve.

Feitelijke
aanleiding

Omwille van de uitdiensttreding van een maaltijdbedeler om medische redenen komt er een
equivalent van 0.50 VTE beschikbaar voor permanente invulling.

Beoordeling Een maaltijdbedeler is uit dienst getreden om medische redenen. Omwille van de uitdiensttreding



van een maaltijdbedeler komt er een equivalent van 0.50 VTE beschikbaar voor permanente
invulling.

Er is geen lopende werfreserve voor de functie maaltijdbedeler beschikbaar waaruit geput kan
worden.

Om de dienstverlening maaltijden aan huis te garanderen en rekening houdende met de
raadsbeslissing van 15 september 2016 om de loonkost van de vroegere activa-tewerkstellingen
te spenderen aan reguliere jobs stellen wij voor een maaltijdbedeler aan te werven in contractueel
verband, niveau E1-3, halftijds, 0.50 VTE.

We vragen de raad om de personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de
volledige selectieprocedure en het vacaturebericht te verspreiden vanaf 22 december 2017.

Financiële
toetsing

Budget In het budget is de vervanging van de Activa-maaltijdbedeler door een
reguliere job voorzien vanaf 2019. Het gevolg van deze nota is het
vervroegen van deze wijziging met een jaar. De meerkost van de voorziene
reguliere tewerkstelling per jaar bedraagt afgerond 10.000 EUR. Gezien het
hier om een PT gaat is er een éénmalige overschrijding (enkel jaar 2018)
van 5.000 EUR t.o.v. het loonbudget.
Met de budgetwijziging volgt de officiële evaluatie, maar normaliter kan dit
opgevangen worden binnen het totale OCMW-loonbudget (ca. 19,5 mio EUR
in 2018), waar er geregeld ook positieve afwijkingen zijn, b.v. t.g.v.
afwezigheden die meteen worden vervangen, contractverminderingen etc.

Visum financieel
beheerder

Ja.

Wetten en
reglementen

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

Tussenkomst ter
zitting

De raad vraagt een overzicht van het aantal werknemers op E-niveau en van de financiële
weerslag bij eventuele omschakeling naar D-niveau.

Stemmen Unanimiteit.

Besluit De raad beslist:

1. De functie van maaltijdbedeler vacant te verklaren en contractueel in te vullen via werving –
niveau E1-3, halftijds – 0.50 VTE.

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

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

 bekrachtiging selectieprocedure voor de functie maaltijdbedeler: raad 18 januari 2018
 het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad 18 januari 2018
 aanstelling en vastleggen van de werfreserve: raad van 22 februari 2018
[21 december 2017]

Punt 22 Varia

Financieel beheerder Johan Dejonckheere is tijdelijk waarnemend financieel beheerder van de
Stad Kortrijk geworden.

Op 17 januari 2018 is er een persmoment rond VORK (de samenwerkingsovereenkomst wordt
geagendeerd op de zitting van 18 januari 2018).

De subsidieaanvraag voor het project kinderopvang is goedgekeurd.
[21 december 2017]


