
MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 28 SEPTEMBER 2017

AGENDA RAAD

OPENBARE ZITTING

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.

2. AZ Groeninge: aanstelling lid raad van bestuur na pensionering financieel beheerder.

3. Verhoging prijzen dagcentrum: correctie.

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

5. Samenwerkingsovereenkomst Ajko vzw. Voorstel tot goedkeuring.

6. Subsidiedossier klimaat. Voorstel tot indiening.

7. Aanvraagdossier ‘Een stad, die circulair onderneemt en deelt’ in kader van ‘Oproep Circulaire stad/Vlaanderen

Circulair’: aktename indiening.

8. Project taxibon. Voorstel tot wijziging criterium.

9. Inhoudelijke vormgeving van de kinderopvang in Site Gheysens. Voorstel tot goedkeuring.

10. Goedkeuring dossier bouwvergunning Sint-Jozef.

11. Afname van raamcontract voor porselein en glaswerk voor volksrestaurant. Voorstel tot goedkeuring.

12. Afname van raamcontract voor werkkledij voor volksrestaurant. Voorstel tot goedkeuring.

13. Aankoop klein elektrisch materiaal. Voorstel tot gunning.

14. Raamcontract Woonzorgcentra meubilair. Voorstel tot gunning.

15. Raamcontract bureaumeubilair. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

16. Raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

17. Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

18. Raamcontract droge voeding. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

19. Raamcontract diepvriesvoeding. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

20. Informatieveiligheid. Aanstelling nieuwe veiligheidsconsulent.

21. Beslissing tot deelname aan de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de overheidsopdracht voor diensten

“Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw.

22. Hoeve Moorslede. Verkoop van een strook grond ten behoeve van een uitweg en akkoord met vroegtijdige

pachtbeëindiging.

23. Aanpassing evaluatiereglement decretale graden. Voorstel tot goedkeuring.

24. Sodiperkoo. Aktename jaarverslag 2016.

25. Varia.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 2

Onderwerp AZ Groeninge: aanstelling lid raad van bestuur na pensionering financieel beheerder.

Indiener An Spriet Dienst Waarnemend secretaris.

Doelstelling Vertegenwoordiging OCMW in bestuursorgaan AZ Groeninge.

Feitelijke
aanleiding

Luc Sabbe, voormalig financieel beheerder, ging met ingang van 1 september 2017 met pensioen.
Hij was overeenkomstig de statuten van AZ Groeninge lid van de raad van bestuur uit hoofde van
zijn functie als financieel beheerder.
Hij dient te worden vervangen.

Beoordeling De statuten van AZ Groeninge voorzien een afvaardiging van het OCMW in de raad van bestuur.
Het OCMW heeft recht op vijf afgevaardigden.

De secretaris of de financieel beheerder maken van rechtswege deel uit van de raad van bestuur.

Luc Sabbe werd opgevolgd als financieel beheerder door Johan Dejonckheere. Er wordt
voorgesteld om de financieel beheerder, Johan Dejonckheere af te vaardigen naar de raad van
bestuur van AZ Groeninge.

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 beslist:
Financieel beheerder Johan Dejonckheere af te vaardigen naar de raad van bestuur van AZ
Groeninge, in opvolging van voormalig financieel beheerder, Luc Sabbe.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 3

Onderwerp Verhoging prijzen dagcentrum. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling  Beperken van het exploitatieverlies in het dagcentrum
 Afstemmen van de prijs voor het middagmaal met het standaardtarief wijkteams: € 7,00
 Rekening houden met de opmerkingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid op het

initiële voorstel tot prijsverhoging

Feitelijke
aanleiding

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft begin september laten weten dat ze de gevraagde
prijsverhoging, beslist door OCMW-raad in zitting van 13 juli 2017, niet kan goedkeuren. We
krijgen de kans om een nieuw dossier in te dienen.

Beoordeling De initieel gevraagde verhoging van het (halve) dagtarief overschrijdt het aanvaarde maximum.
-> voorstel: afronding naar beneden onder het aanvaarde maximum

De verhoging van de supplementen (vervoer en maaltijden) moet met een evenredige kosten-
toename verantwoord kunnen worden. Onze reële kostentoename komt min of meer met de
index overeen. Beduidend meer stijgen dan de index kunnen we niet verantwoorden. De index
toepassen, en kleine afrondingen, zijn wel verdedigbaar.
-> voorstel: de prijsverhoging afstemmen op de gezondheidsindex, afgeronde bedragen.

De onderstaand voorgestelde verhogingen betekenen op jaarbasis een meeropbrengst van
ongeveer 7.600 EUR (tegenover 9.000 EUR in het initieel voorstel van 13 juli).

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 OCMW-Raad 13 juli 2017

Besluitvormings-
proces

 Het nieuw voorstel houdt rekening met de bedragen die maximaal zullen aanvaard worden
door het Agentschap Zorg en Gezondheid en met de gezondheidsindex sedert de laatste
prijsaanpassing.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad beslist dat, onder voorbehoud van goedkeuring door het Agentschap Zorg en
Gezondheid, volgende prijsverhogingen zo snel mogelijk worden toegepast:



Huidige
prijs (sinds

2012)

Initieel voorstel
(Raad 13/7/17)

Maximum
aanvaard

Gezondheids-
index 7,07%

Nieuw
voorstel

Halvedag tarief 7,00 7,50 7,43 7,40

Dagtarief 10,00 11,50 11,28 11,25

Middagmaal 6,50 7,00 6,96 7,00

Vervoer (enkele rit)

Kortrijk 1,75 2,00 1,87 1,90

Kuurne, Lendelede, Wevelgem 2,25 2,50 2,41 2,40

Anderegemeenten 3,00 3,50 3,21 3,20

dagprijs weekendopvang 24,00 27,00 25,70 25,50

avondmaal

zonder soep 3,50 4,00 3,75 3,75

met soep 4,00 4,50 4,28 4,25

ontbijt 3,00 3,50 3,21 3,20

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 4

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

Indiener Johan Dejonckheere Dienst Financiële dienst

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen.

Feitelijke
aanleiding

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

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

De financiële dienst heeft 11 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een
totaal van 10.465,52 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 en 15 juni 2017 heeft de Raad 230 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard.
Voortgangsrapportering:

aantal dossiers

Volledig vereffend 116

Afbetaling bij gerechtsdeurwaarder 52

Verkoop gepland 1

Dossier recent opgestart, nog geen zicht op verdere evolutie 5

Vordering opgenomen in dossier CSR van de schuldenaar 21

Uitverkocht: max gerecupereerd, saldo oninbaar 5

Niet uitvoerbaar, schuldenaar insolvabel 30

230

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Naamlijst invorderingsdossiers.

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Met betrekking tot de lijst van 11 invorderingsdossiers (totaal 10.465,52 EUR) die de financieel
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze
uitvoerbaar.



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 5

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Ajko vzw. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Nele Hofman/ Bruno Vandenberghe Dienst directie Welzijn

Doelstelling Via diverse samenwerkingsovereenkomsten met externe partners werken we aan een sterk
sociaal beleid.
De samenwerkingsovereenkomst met Ajko kadert binnen de doelstellingen om kinderen in Kortrijk
alle kansen te geven.

Feitelijke
aanleiding

Binnen het OCMW werd een plan ontwikkeld om de site van het Baggaertshof nieuw leven in te
blazen.
Deze site behoort tot het erfgoed van de Stad. De besloten ligging met de kleine huisjes en de
kruidentuin geven het een speciale sfeer. Het idee groeide om hier in de nabijheid van de ‘grote
K’, een kleine K vorm te geven; een plaats voor kinderen waar kinderen creatief kunnen werken,
spelen, zijn, …
Gelet op de expertise binnen Ajko en de missie/visie van deze vzw om te werken aan de
persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en
jongeren, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare, startten we gesprekken op met Ajko
om samen te werken.

Beoordeling De werking gaat van start op 4 oktober. Ajko zal vraaggericht werken; een belangrijke
voorwaarde om met onze doelgroep aan de slag te gaan. Kinderen moeten mee bepalen wat ze
willen doen, hoe ze dit willen doen. De Kleine K is hier een weerspiegeling van.

De vzw Ajko wil de creatieve speelsheid bij kinderen via deze werking stimuleren. We dagen de
kinderen op een laagdrempelige en speelse manier uit om hun creatieve grenzen te verleggen.

Om dit te realiseren, zijn kinderen iedere woensdag namiddag welkom tussen 13u30 en 16u30.
De jeugdwerker ter plaatse en een aantal vrijwilligers zijn er om de creatieve beleving van
kinderen te vrijwaren door te werken op een manier waar kinderen vrij begeleid kunnen spelen.
Men krijgt hier de ruimte om zelf te bepalen welke creatieve thema’s er aan bod komen. Het is
dan aan het team van de Kleine K om de kinderen hierin te begeleiden.

Naast een vrije in- en uitloop, waar kinderen hun eigen ding kunnen doen, bieden we ook een
aantal georganiseerde activiteiten aan. Op vaste tijdstippen kunnen kinderen, zonder verplichting,
hieraan deelnemen. Voor deze activiteiten gaan we samenwerken met een partners die een
bepaalde expertise hebben binnen een specifiek domein.

De Kleine K heeft als doel:
- kinderen creatief te stimuleren op een laagdrempelige manier in een veilige omgeving met

professionele ondersteuning.
- kinderen mee te laten beslissen waar de werking inhoudelijk naartoe kan.
- kinderen hun creatieve bezieling te stimuleren a.d.h.v. begeleid vrij spel en georganiseerde

activiteiten.
- het Baggaertshof een creatieve trekpleister te maken door iedere maand nieuwe uitdagingen

te zoeken.
- een gratis aanbod te creëren voor alle Kortrijkse kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Het OCMW investeert zo’n 35.000 euro in de restauratiewerken. Voor de opstart van de dagelijkse
werking en begeleiding van de kinderen bieden Parko, Lions Mercurius, BID en Unizo een
startsubsidie van 10.800 euro.

Financiële
toetsing

Budget 12.000 euro per jaar. 6.000 euro in opstartjaar 2017.
Niet voorzien in lopend budget /meerjarenplan.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd op voorwaarde dat krediet wordt vrijgemaakt met de
budgetwijziging en update van het meerjarenplan.

Wetten en
reglementen

Eerdere



beslissingen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Samenwerkingsovereenkomst

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met vzw Ajko voor de uitbouw van de
Kleine K goed; opening voorzien op 4 oktober 2017. De subsidie wordt toegekend vanaf 1
september 2017 t.e.m. 31 december 2019.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 6

Onderwerp Subsidiedossier klimaat. Voorstel tot indiening.

Indiener Nele Hofman en Jan Gryspeerdt Dienst Welzijn

Doelstelling ‘Kortrijk renoveert’ wil sterk inzetten op renovaties van bestaande woningen, ook voor
kansengroepen.

Feitelijke
aanleiding

Het provinciebestuur verleent projectsubsidies voor klimaatprojecten van lokale overheden. Met
dit projectdossier, ingediend vanuit W13 i.s.m. Harelbeke, Menen en Kortrijk en
Samenlevingsopbouw vzw, willen we energiebesparing en een betere woonkwaliteit voor
kwetsbare huishoudens realiseren (3 woningen van noodkopers in een eerste fase). Mits een
goede evaluatie rollen we later uit voor een groter aandeel woningen in de regio en in West-
Vlaanderen.

Beoordeling We willen hiervoor aan de slag met een rollend fonds naar het beloftevolle model van ‘Dampoort
Knapt op’
We mikken in de doelgroep(en) op:
 noodkopers uit Harelbeke, Menen en Kortrijk,
 eigenaars en verhuurders uit de geselecteerde buurten, die mee warm gemaakt worden voor

de renovatiedynamiek.

Bij de noodkopers mikken we op de doelgroep waarvan het inkomen beperkt is tot het
referentiebudget REMI, de eigenaar slechts één onroerend goed heeft, er een slechte kwaliteit
van de woning is, er mogelijkheid is om met afgesproken investering tot een goede kwaliteit te
komen.
Woningen in eigendom van geselecteerde noodkopers met begeleiding worden gerenoveerd tot
minstens het niveau van een conforme woning volgens de Vlaamse Wooncode. Er kan
geïnvesteerd worden in dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, energiezuinige verwarming,
muurisolatie etc.
Op die manier realiseren we een maximale CO2-besparing.

Vaak is er bij noodkopers een probleem van startkapitaal. Via prefinanciering van premies voor
energetische renovatiewerken kunnen we dit knelpunt van ontbrekend investeringsbudget
wegwerken.

De begeleiding gebeurt door de energiesnoeiers en de renovatiebegeleiding voor Kortrijk-
renovatiecoach voor de andere gemeenten.

We willen ook eigenaars en verhuurders uit de geselecteerde buurten mee warm maken in het
kader van de renovatiedynamiek. Zo voorzien we een infosessie voor de buurtbewoners met
toelichting van de dienstverlening rond wonen beschikbaar in de gemeente. We voorzien ook een
infosessie voor verhuurders met toelichting van de dienstverlening rond wonen beschikbaar in de
gemeente.

De partners in dit dossier hebben in het verleden al samengewerkt en engageren zich om in de
regio Zuid-West-Vlaanderen actie te ondernemen zodat het private huurpatrimonium versneld
wordt gerenoveerd.

 W13 wil zich met dit proefproject de methodiek van een renovatiefonds eigen maken. Vanuit
haar functie als Energiehuis wil W13 de investering in energiebesparende maatregelen stimuleren
en ook mogelijk maken voor kwetsbare doelgroepen. Heel concreet zal de rol van W13 zich
toespitsen op de adaptatie van het model van ‘Dampoort Knapt Op’ aan de Zuid-West-Vlaamse
realiteit en de koppeling met een rollend fonds voor premies. Ook de rol van private
investeerders zal onderzocht worden.

 Samenlevingsopbouw:
De programmaverantwoordelijke voor wonen wil actief de kennis inbrengen die de collega’s van
Samenlevingsopbouw Gent hebben verworven doorheen het eerste, en nu ook het tweede
pilootproject in Gent. Samenlevingsopbouw is tevens actief met een buurtopbouwwerker in
Harelbeke centrumwijk en Menen wijk De Barakken. Vanuit deze werkingen kan contact gelegd
worden met de deelnemers aan het project.

 Lokale besturen Harelbeke, Menen en OCMW Kortrijk:
Het project wordt kenbaar gemaakt bij de inwoners. Vanuit de deelnemende steden worden de



woningen opgevolgd in het kader van woningkwaliteit en worden de bewoners begeleid om
premiewinsten te maximaliseren.

De OCMW’s staan, in samenwerking met de lokale besturen en de renovatiebegeleider, in voor de
selectie van de deelnemers. In Kortrijk worden hiervoor de eigen renovatiebegeleiders ingezet, in
Harelbeke en Menen wordt beroep gedaan op de RenovatieCoach.
Op basis van een budgetplan (a.d.h.v. REMI-instrument) van het gezin, de renovatiebehoefte van
de woning en de verwachte CO2-besparing wordt een financieel voorstel opgemaakt. Deze
plannen worden opgemaakt door de renovatiebegeleider in samenwerking met sociale dienst van
het OCMW.

Het OCMW Kortrijk kan op basis van sociaal onderzoek instaan voor een prefinanciering van de
premies. In Harelbeke en Menen worden de nodige afspraken gemaakt om de premies van de
deelnemende woningen te prefinancieren.

De totale kost van het project wordt geraamd op €130.000.
De gevraagde bijdrage voor het project bedraagt (enkel 80% op de netto-kostprijs): €100.000
De subsidie wordt dus voor het pilootproject vnl. ingezet voor de investeringen.
Vanuit de lokale besturen wordt een bijdrage gevraagd van 10.000 euro. Deze bijdrage wordt ook
ingezet voor investeringen in de woning in deze gemeente.

De bijdrage van de provincie West-Vlaanderen is nodig om dit project te kunnen opstarten. We
vragen evenwel geen subsidie, maar wel een investering in een rollend fonds dat duurzaam kan
worden ingezet om energieverslindende woningen te renoveren. In West-Vlaanderen zijn nog
geen initiatieven die van dit principe gebruik maken, de Provincie kan hierin pionier zijn.
Bij verschillende partners bestaat al geruime tijd enthousiasme over dit project. Er is echter nood
aan een duwtje in de rug om ermee van start te gaan. Dit project kan niet alleen zorgen voor een
financiële hefboom. Met de ervaringen in de eerste 3 woningen moet kennis opgebouwd worden,
vertrouwen gecreëerd bij de verschillende partners om daarna verder uit te rollen.

Timing:
Het project moet ingediend worden voor 15/9.
Start projecten ten vroegste 1/12/2017

Noodkopers zitten nu in een vicieuze cirkel: ze wonen in een huis van slechte kwaliteit en het
ontbreekt hen aan middelen om een grondige renovatie of zelfs noodzakelijke herstellingswerken
uit te voeren. Ze vallen ook systematisch uit de boot bij stadvernieuwingsprojecten of
renovatiepremies, omdat dit steeds een voorfinanciering vereist. Dit innovatieve model - voor het
eerst uitgetest in de wijk Dampoort in Gent -biedt noodkopers een tussenkomst waardoor ze –
dankzij een intensieve sociale en bouwtechnische begeleiding - erin slagen hun woning kwalitatief
te renoveren. Ze kunnen wonen in een veilig, energiezuinig, gezond en comfortabel huis. Wisselt
de woning van eigenaar (door verkoop, schenking …), dan keert het geïnvesteerde budget terug
naar de overheid die hiermee andere noodkopers kan bijstaan.
Deze manier van financiering van energiebesparende investeringen is vernieuwend, maar de
beschikbaarheid van investeringsmiddelen blijkt naast begeleiding hét probleem te zijn, de
drempel waarom dit niet gebeurt.

Financiële
toetsing

Budget 10.000 euro cofinanciering.
Niet voorzien in lopend budget / meerjarenplan.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd op voorwaarde dat krediet wordt vrijgemaakt met de
budgetwijziging en update van het meerjarenplan.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Projectdossier in bijlage

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

We vragen de Raad goedkeuring te verlenen voor dit projectdossier, inclusief de inbreng van €
10.000. Dit project valt mee onder samenwerking met Stad Kortrijk op vlak van
renovatiebegeleiding.



RAADSNOTA
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Onderwerp Aanvraagdossier ‘Een stad, die circulair onderneemt en deelt’ in kader van ‘Oproep Circulaire
stad/Vlaanderen Circulair’: aktename indiening.

Indiener Piet Lareu Dienst Beleidsteam

Doelstelling In het kader van armoedebestrijdingsplan ‘Eten en gezond eten is een recht voor iedereen!’, alsook
in kader van Klimaatstad en Kortrijk Mangetout (= stedelijk voedselstrategie) en in het verlengde
van de huidige lopende OVAM-projectdossier Food Act willen we bijkomende
projecten/experimenten opzetten binnen volgende schakels van de voedselketen:

 Productie: samentuinieren op onbenutte (braakliggende) gronden, inventariseren van
reststromen bij lokale landbouwers en mogelijkheden onderzoeken om via (sociale)
activering voedseloverschotten te verminderen en te herverdelen

 Verwerking: voedseloverschotten in grootkeukens inventariseren, voorkomen en
herverdelen binnen huidige FAVV-regelgeving

Onze ervaringen willen we delen met de regio in kader van het lopende onderzoek van W13 naar de
opstart van een regionaal distributieplatform.

Feitelijke
aanleiding

Oproep Circulaire Stad van Vlaanderen Circulair/OVAM.

Beoordeling Met dit project wil OCMW Kortrijk i.s.m. stad Kortrijk (klimaatstad) en regio (W13) verder
initiatieven nemen om een echte klimaatstad te worden waar delen, ruilen en hergebruik centraal
staan. Uit de reeds opgedane kennis en ervaring willen we - via deze projectoproep - enkele
uitdagingen, waar we op gebotst zijn in het lopende OVAM-project Food Act, aangaan. Ons project
bevat 4 acties, die een invloed hebben op enkele schakels binnen het voedselsysteem.

1. Vooraleerst willen we onderzoeken wat een stad/OCMW zelf kan/moet wijzigingen in
zijn/haar beleid om makkelijk beschikbare (braakliggende) gronden terug te geven aan de
buurt en de burgers, opdat er samen kan getuinierd worden ifv korte keten. De kortste
keten is immers daar waar de consument producent wordt. Voorstel is om een 3à5-tal
samentuin-experimenten op te zetten in Kortrijkse buurten.

2. Daarnaast starten we een partnerschap met lokale landbouwers. Graag willen we met hen
inventariseren welke en wanneer er reststromen ontstaan zodoende deze opnieuw lokaal
in te zetten als grondstof of te her verdelen. Toeleiden van OCMW-cliënten naar
landbouwbedrijven ifv activering kan een win-win betekenen voor zowel landbouw als
mensen in activeringstraject.

3. Een derde spoor bevindt zich dan op de schakel van voedselverwerking. We onderzoeken
wat mogelijk is om voedseloverschotten van/bij grootkeukens een langere houdbaarheid
te geven. In samenspraak en onderzoek met FAVV willen we kijken wat er kan en wat niet.
De vele onduidelijkheden wegwerken en via een proefproject de sector overtuigen dat er
toch nog heel wat mogelijkheden liggen in het hergebruik van overschotten.

4. Als laatste wordt er gekeken hoe deze bovenstaande stappen mee geïntegreerd kunnen
worden in de regio (W13). Daar loopt momenteel het onderzoek naar de opstart van een
regionaal distributieplatform van voedseloverschotten. Bovenvermelde sporen leiden er
ook toe dat er meer reststromen opgespoord kunnen worden die dan, waar mogelijk,
herverdeeld kunnen worden.

Hiervoor vragen we de maximum-subsidie aan; nl. € 100.000 voor een projectduur van 2 jaar
(project moet afgelopen zijn voor eind 2019). Men vraagt wel 20% cofinanciering aan vanuit OCMW
Kortrijk. Dit doen we via gedeeltelijke inbreng loonkost halftijdse projectcoördinator. Het totale
projectkost bedraagt afgerond € 134.000, waarvan grosso modo € 100.000 naar loon gaat
(medewerker OCMW en W13) en € 34.000 naar werkingsmiddelen (o.a. aankoop snelvriezer, …).

Financiële
toetsing

Budget Cofinanciering via beleidsitem 9093 ‘betaalbare voeding’ (= vroegere sociale
kruidenier). Als ons projectdossier goedgekeurd wordt, willen we met deze
subsidie het halftijds contract van de projectcoördinator tijdelijk (tot eind
2019) uitbreiden tot een voltijds contract (= budgetneutraal).

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd want budgetneutraal.



Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

 Verbeteren en versterken van voedselherverdeling: van caritatieve voedselbedeling naar een
lokale, duurzame en inclusieve voedselstrategie. (RMW 19/11/15)

 Stedelijk aanvraagdossier ikv duurzaam materialenbeheer bij OVAM: aktename. (RMW
19/11/15)

Besluitvormings-
proces



Bijlagen  Ingediend aanvraagdossier ‘Een stad, die circulair onderneemt en deelt’

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

 Aanvraagdossier ‘Een stad, die circulair onderneemt en deelt’ in kader van Oproep Circulaire
stad/Vlaanderen Circulair’: aktename indiening bij de OVAM.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017| punt 8

Onderwerp Project taxibon. Voorstel tot wijziging criterium.

Indiener Bart Denys Dienst Welzijn

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. 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 de 3 kwartalen.
 Nov. ‘16-jan ‘17: 143 bonnen
 Feb. ’17-apr ’17: 239 bonnen
 Mei 17-jul ’17: 365 bonnen

De kost voor het OCMW bedraagt voor deze drie kwartalen: €3.366
We stellen de Raad voor om de inkomensvoorwaarde te laten vallen.
Dit betekent dat vanaf oktober 2017 elke thuiswonende Kortrijkzaan ouder dan 75 jaar in
aanmerking komt. Kortrijzanen die jonger zijn dan 75 jaar komen ook in aanmerking indien zij
fysiek of visueel beperkt zijn. Dit laatste wordt door de ergotherapeuten van de wijkteams
vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de aanvrager (bv. Blue
Assist) en de mogelijkheid om betaalbare alternatieven te nemen.

Hierdoor komt een veel grotere groep in aanmerking en zorgen we voor heel wat gunstige
neveneffecten:

 Er zullen minder wagens in het verkeer komen, zeker voor het stadsverkeer, is dit heel
gunstig. Misschien doen enkele hoogbejaarden hun auto van de hand.

 Er is een goed alternatief voor oudere koppels waarvan de rijdende partner (vaak de
man) onvoorzien gehospitaliseerd wordt/onbekwaam is om een voertuig te besturen en
de niet-rijdende partner plotseling zonder vervoer komt te staan.

 Het zal een motor zijn om na te denken over alternatieven voor de wagen om zich te
verplaatsen.



 Het geeft een duwtje aan de taxisector om op luwe periodes meer vragen te kunnen
beantwoorden.

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:
 November 16-April 17: proefproject Taxibon
 Mei 17: proefproject wordt regulier; aantal bonnen worden verdubbeld
 Voorstel oktober 17: wegvallen inkomensvoorwaarde

Financiële
toetsing

Budget Oktober - december 2017: binnen reguliere werkingsmiddelen wijkteams.
Vanaf 2018 jaarlijks te voorzien - raming: 15.000 euro
Nu niet voorzien in meerjarenplan.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd op voorwaarde dat krediet wordt vrijgemaakt bij de update
van het meerjarenplan.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord met het wijzigen van de criteria om beroep te kunnen doen op de Taxibon.
Het inkomenscriterium valt vanaf 1 oktober 2017 weg, waardoor elke thuiswonende 75plusser in
aanmerking komt.

volging en
communicatie
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Onderwerp Inhoudelijke vormgeving van de kinderopvang in Site Gheysens. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Katrien Verhaeghe Dienst directie Kinderopvang

Doelstelling Goedkeuring concept kinderopvang na verhuis naar Site Gheysens

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW diende een investeringsdossier in bij VIPA. We ontvingen in juni 2016 de goedkeuring
van het masterplan, en ontvingen eind juni 2017 een goedkeuring van subsidiebelofte voor
nieuwbouw van een kinderdagverblijf voor in totaal € 595.753,71 zoals voorzien in het
meerjarenplan.
De 2de en 3de verdieping van het gebouw worden ingedeeld conform de vereisten van Kind en
Gezin. Hierbij een toelichting van het vooropgestelde concept, ter goedkeuring.

Beoordeling Huidige situatie kinderdagverblijf
Het OCMW Kortrijk beschikt over een door Kind en Gezin erkende kinderdagverblijf en
gezinsopvang.
Het kinderdagverblijf, genaamd het Blokkenhuis, kent 2 locaties: De Condédreef en St. Janslaan.
In totaal beschikken we over 26 vergunde en gesubsidieerde kindplaatsen.

Toekomstige situatie
In het voorjaar 2018 wordt het kinderdagverblijf samengebracht in één nieuw gebouw, Site
Gheysens.
Het complex voorziet dat verdiepingen 2 en 3 aangewend worden voor kinderopvang. De
kinderopvang kent een aparte ingang. Er werd een investeringsdossier ingediend bij VIPA en
intussen kregen we een goedkeuring van subsidiebelofte.

De druk voor gezinnen om kinderopvang te vinden in het Kortrijkse ligt hoog. Een hoger aantal
kindplaatsen creëren is wenselijk. Waar we vandaag over 26 eigen kinderopvangplaatsen binnen
de groepsopvang beschikken, willen we uitbreiden naar 53 kindplaatsen, waarvan 10 bijkomende
uitgebaat door het OCMW binnen het kinderdagverblijf (dus totaal 36 plaatsen) en maximaal 17 in
samenwerking met een privé-initiatief of door samenwerkende onthaalouders.

Extra kindplaatsen
Om extra kindplaatsen te genereren willen we meer vergunde plaatsen aanvragen bij Kind en
Gezin. De voorwaarde is dat je over voldoende aantal vierkante meter beschikt, we voldoen aan
deze eis. Deze kindplaatsen worden niet gesubsidieerd.

Om gesubsidieerde kindplaatsen te bekomen moeten kinderdagverblijven wachten tot
uitbreidingsrondes georganiseerd door kind en gezin. De regio’s die over het minst aantal
kindplaatsen in verhouding tot het aantal kinderen 0-3j beschikken, komen in aanmerking. Ook
voor 2017 kan geen enkel kinderdagverblijf in onze stad een aanvraag indienen. Andere regio’s
kennen cijfermatig een hogere nood.

Normaal gezien rekenen kinderdagverblijven voor niet gesubsidieerde kindplaatsen een vast tarief
aan, zonder rekening te houden met het inkomen van de ouders. Dit om de reële kost zoveel als
mogelijk te benaderen. We kunnen dit principe niet toepassen:
 gezien het OCMW subsidies van Kind en Gezin ontvangt, moeten alle kindplaatsen aan

inkomenstarief aangeboden worden.
 een mix van inkomenstarief en niet-inkomenstarief is op heden niet mogelijk (momenteel

loopt een proefproject van Kind en Gezin om na te gaan wat de gevolgen zijn bij het
aanbieden van een mix)

Hierdoor zijn we verplicht om ons te baseren op het inkomen van de ouders bij de bepaling van
de dagprijsvergoeding. Het realiseren van een kinderdagverblijf met 53 kinderen zou een serieuze
financiële impact kennen. We bekeken mogelijke alternatieven.

Het OCMW beschikt naast het kinderdagverblijf over een dienst voor onthaalouders. Bij rekrutering
merken we dat onthaalouders aangeven om vanuit dit statuut te willen werken, maar niet over de
accommodatie te beschikken om dit bij hen thuis op te nemen. Een aantal kandidaten zijn ook
vragende partij om als samenwerkende onthaalouders aan de slag te gaan.
Van daaruit groeide de idee om de 3de verdieping als kinderdagverblijf te behouden, met 2
leefgroepen bestaande uit 18 kindplaatsen. De 2de verdieping kan perfect aangewend worden voor



de uitbouw van 2 samenwerkende onthaalouders of overige initiatieven.

Voor wat betreft het kinderdagverblijf: er is voldoende ruimte om 2 leefgroepen van 18
kindplaatsen uit te bouwen. Op die manier genereren we extra kindplaatsen, maar werken we ook
aan efficiëntie van de ingezette middelen. Voor de 26 gesubsidieerde plaatsen ontvangen we
subsidies. In de huidige setting kunnen we dit niet, gezien we te weinig vierkante meter hebben
op de huidige 2 locaties om extra vergunde plaatsen te kunnen aanvragen.

Bij herberekening en goedgekeurd door VIPA blijkt dat we over voldoende vierkante meter
beschikken om deze wijziging door te kunnen voeren. De voorziene subsidiering vanuit VIPA
wijzigt niet. De plannen vergen een lichte aanpassing: de 2 voorziene bergruimtes kennen een
andere bestemming en worden slaapruimte.

Kind en Gezin verleent aan elk initiatief voor kinderopvang een apart dossiernummer. Voor elk
dossiernummer moet er een apart adres voorzien zijn. We kunnen een apart initiatief
kinderopvang voorzien op de tweede verdieping, mist het voorzien van een apart huisnummer. Op
die manier voldoen we aan alle voorwaarden.

Financiële impact
De financiële impact van de uitbreiding van het Blokkenhuis op het exploitatieresultaat blijft
beperkt. Op termijn kan eventueel een beperkte bonus gerealiseerd worden. Belangrijkste reden
én tevens voorwaarde is het gelijk blijven van de loonkost, met voorsprong de grootste kost. De
uitbreiding tot 36 plaatsen kan met de huidige personele bezetting gerealiseerd worden. De
werkingskosten (food cost, speelgoed, energie, onderhoud, bijkomende parkeerplaatsen…) nemen
wel toe met het uitbreiden van de capaciteit en het blijvende gebruik van één van beide vroegere
locaties (i.c. De Condé). Raming toename werkingskosten is 17.316 EUR. Daartegenover staat
evenwel een toename van de ouderbijdragen. Aan het gemiddelde dagtarief en de gemiddelde
bezettingsgraad van de huidige Blokkenhuizen, ramen wie die meeropbrengst op 19.552 EUR. De
toename van de ouderbijdragen zou normaliter dus moeten volstaan om de toename van de
werkingskosten te compenseren. Daarbij houden we uit voorzichtigheid geen rekening met
meeropbrengsten als gevolg van het optimaliseren van het gesubsidieerde contingent en de
huuropbrengsten van de samenwerkende onthaalouders.

Financiële
toetsing

Budget Ok want de financiële analyse (met betrokkenheid van de fin. dienst) leert
dat de uitbreiding +/- budgetneutraal gerealiseerd kan worden. Cruciale
randvoorwaarde is het gelijk blijven van de loonkost.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd mits de voorwaarde “geen uitbreiding VTE’s” gerespecteerd
wordt.

Wetten en
reglementen

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuren van de invulling van de kinderopvang na verhuis naar Site Gheysens:
- op de bovenverdieping/ het installeren van 2 leefgroepen (2 x maximaal 18 kindplaatsen) binnen
de groepsopvang van het OCMW, waardoor er een uitbreiding is van 10 kindplaatsen.
- op de 2de verdieping het voorzien van maximaal 17 kindplaatsen i.s.m. een privé-initiatief of
samenwerkende onthaalouders.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Afname van raamcontract voor porselein en glaswerk voor volksrestaurant. Voorstel tot
goedkeuring.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Goedkeuring om voor het volksrestaurant klein niet-elektrisch materiaal aan te kopen binnen het
raamcontract van Goldman nv.

Feitelijke
aanleiding

De opening van het volksrestaurant is voorzien voor het voorjaar van 2018.

Beoordeling Onze keukenmanager maakte een lijst op van het nodige klein niet-elektrisch materiaal zoals
glaswerk, porselein, bestek, potten en pannen…voor de uitbating van het volksrestaurant.
Er werd hiervoor binnen het raamcontract bij Goldman nv een offerte gevraagd. De totale
kostprijs wordt geraamd op € 24.354,03 exclusief of € 29.468,38 inclusief 21% BTW.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Het algemene investeringsproject ‘Volksrestaurant’ bevat de nodige
kredieten voor de start-inrichting.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

Er wordt rekening gehouden met het lopende raamcontract voor de aankoop van het klein niet-
elektrisch materiaal.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 17 november 2016 : Gunning raamcontract klein niet-elektrisch materiaal.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Offerte Goldman NV

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad keurt de aankoop binnen het raamcontract klein niet-elektrisch materiaal bij de firma
Goldman NV goed voor een geraamd bedrag van € 24.354,03 exclusief of € 29.468,38 inclusief
21% BTW.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Aankoop klein elektrisch materiaal. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Aanstellen van een leverancier voor het raamcontract klein elektrisch materiaal.

Feitelijke
aanleiding

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

Beoordeling In het kader van de opdracht “Aankoop klein elektrisch materiaal” werd een bestek met nr.
20170828/RL/OPZVB3 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 58.340,00 exclusief BTW of € 70.591,40
inclusief 21% BTW.
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.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 13 juli 2017 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 13 juli 2017 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
 Taelman Elektro, Bellegemsestraat 253 te 8510 BELLEGEM;
 WYNANT - BROEKAERT BVBA, Zwevegemsestraat 152 te 8500 Kortrijk;
 CHEYNS NV, Zwingelaarsstraat 7 te 8500 Kortrijk.

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 augustus 2017 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 25 april 2018.
Er werden 2 offertes ontvangen:
 Taelman Elektro, Bellegemsestraat 253 te 8510 BELLEGEM (€ 49.948,26 exclusief BTW of

€ 60.437,39 inclusief 21% BTW);
 WYNANT - BROEKAERT BVBA, Zwevegemsestraat 152 te 8500 Kortrijk (€ 54.247,48 exclusief

BTW of € 65.639,45 inclusief 21% BTW);

Op 12 september 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 Taelman Elektro, Bellegemsestraat 253 te 8510 BELLEGEM, tegen de eenheidsprijzen
vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Verspreid over de verschillende investeringsprojecten (Bellegem, site
Gheysens, hospitaal…).

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke



sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

 Raad van 13 juli 2017 goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze
en lijst aan te schrijven leveranciers

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Verslag van nazicht
 2 offertes

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 september 2017,
opgesteld door de dienst Facility.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht “Aankoop klein elektrisch materiaal” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Taelman Elektro,
Bellegemsestraat 253 te 8510 BELLEGEM, 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. 20170828/RL/OPZVB3.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Raamcontract Woonzorgcentra meubilair. Voorstel tot gunning.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract meubilair voor de woonzorgcentra.

Feitelijke
aanleiding

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

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract Woonzorgcentra meubilair” werd een bestek met nr.
20170828/RL/OP opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 292.667,00 exclusief BTW of € 335.479,07
inclusief BTW.
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.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 13 juli 2017 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de openbare
procedure.
De aankondiging van opdracht 2017-524086 werd gepubliceerd op 14 juli 2017 op nationaal
niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 augustus 2017 om 09.30 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 25 april 2018.
Er werd 1 offerte ontvangen van HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster
(€ 267.602,34 exclusief BTW of € 306.690,08 inclusief BTW).
Op 11 september 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes op.
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht
“raamcontract Woonzorgcentra meubilair” te gunnen aan de enige bieder, zijnde HAELVOET NV,
Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van
deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Maakt per WZC deel uit van het investeringsproject ‘grote
onderhoudswerken en diverse uitrusting’.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 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

 Raad van 13 juli 2017 goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen



Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 11 september 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 Woonzorgcentra meubilair” wordt gegund aan de enige bieder, zijnde
HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster, 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. 20170828/RL/OP.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 15

Onderwerp Raamcontract bureaumeubilair. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Het aanstellen van een leverancier voor het raamcontract leveren bureaumeubilair.

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig raamcontract is ten einde. Met het oog op de afwerking de projecten site Bellegem,
site Gheysens en project hospitaal, … stelde de dienst facility een bestek op voor een
raamcontract leveringen kantoormeubilair.
Rekening houdend met de raming opteren we als wijze van gunning voor de
mededingingsprocedure met onderhandeling. De voorgestelde gunningscriteria zijn prijs (50
punten), comfort en ergonomie (25 punten), technische kwaliteit, duurzaamheid en garantie (20
punten) en catalogus en voorwaarden(5 punten). In de Raad van 13/7/2017 werden het
toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria voor deelname aan de mededingingsprocedure met
onderhandeling vastgelegd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract bureaumeubilair” werd op 15 juni 2017 een bestek
met nr. 20171027/RL/MPMB3 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 175.566,00 exclusief BTW of € 212.434,86
inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 13 juli 2017 goedkeuring aan de
selectievereisten, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
mededingingsprocedure met onderhandeling.
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 28 augustus 2017 om 10.30 uur te bereiken.
De dienst Facility stelde op 13 september 2017 een verslag van nazicht van de kandidaturen op.
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 28 augustus 2017 blijkt
dat volgende kandidaturen werden ontvangen:
 BM KANTOOR & PROJECTMEUBELEN BVBA, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem
 INOFEC KANTOORMEUBELEN BVBA, Gentseweg 518 te 8793 Waregem
 BULVANO NV, Blarenberglaan 6 te 2800 Mechelen
 TOP BURO, Brusselsepoortstraat 90 te 9000 Gent

Volgende kandidaten voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria en zullen uitgenodigd worden
om een offerte in te dienen:
 BM KANTOOR & PROJECTMEUBELEN BVBA, Wijmeriestraat 15 te 8790 Waregem
 BULVANO NV, Blarenberglaan 6 te 2800 Mechelen
 TOP BURO, Brusselsepoortstraat 90 te 9000 Gent

Financiële
toetsing

Budget Ok. Verspreid over de verschillende investeringsprojecten (Bellegem, site
Gheysens, hospitaal…).

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 Raad van 13 juli 2017: goedkeuring aan de selectievereisten, de raming en de gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie opdracht in BDA
 PV van opening



 4 kandidaatstellingen
 Verslag van nazicht van de kandidaten

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van
13 september 2017 voor de opdracht “raamcontract bureaumeubilair” opgesteld door de dienst
Facility.
De geselecteerde kandidaten (BM KANTOOR & PROJECTMEUBELEN BVBA, BULVANO NV en TOP
BURO) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.
Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 16

Onderwerp Raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren. Goedkeuring kwalitatieve
selectie.

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility

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

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig contract, gegund via een groepsaankoop georganiseerd door OCMW Roeselare loopt in
december 2017 ten einde. Met het oog op de afwerking van het nieuwe WZC in Bellegem, stelden
wij op het aankoopoverleg van de West-Vlaamse OCMW-besturen voor om een nieuw bestek op te
maken en andere OCMW’s de kans te geven mee te doen via het systeem van
opdrachtencentrale. OCMW Blankenberge, Izegem, Wielsbeke en Roeselare gaven een mandaat
aan OCMW Kortrijk om de procedure te voeren.
In de Raad van 13/7/2017 werden het toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria voor
deelname aan de mededingingsprocedure met onderhandeling vastgelegd.

Beoordeling OCMW Kortrijk treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Izegem, OCMW Blankenberge,
Zorgbedrijf Roeselare en OCMW Wielsbeke bij de gunning van de opdracht.
In het kader van de opdracht “raamcontract voor levering matrassen, kussens en toebehoren”
werd een bestek met nr. 20171027/RL/MPMB1 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 134.425,00 exclusief BTW of € 162.654,25
inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 13 juli 2017 goedkeuring aan de
selectievereisten, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
mededingingsprocedure met onderhandeling.
Het bestuur besliste in zitting van 13 juli 2017 de plaatsingsprocedure te starten.
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 28 augustus 2017 om 09.00 uur te bereiken.
De dienst Facility stelde op 11 september 2017 een verslag van nazicht van de kandidaturen op.
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 28 augustus 2017 blijkt
dat volgende kandidaturen werden ontvangen:
 DISTRAC NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Hoegaarden
 Euro-mousse, Mallaardstraat 37 te 9400 Ninove
 Medical Mattress Care, Puyveldestraat 8 te 9170 Sint-Pauwels
 SAMPLI NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel
 STERIMED BVBA, Holstraat-Heukelom 13 te 3770 Riemst
 WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM BVBA, Bedrijvenlaan 1 te 2800 Mechelen

Volgende kandidaten voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria en zullen uitgenodigd worden
om een offerte in te dienen:
 Euro-mousse, Mallaardstraat 37 te 9400 Ninove
 SAMPLI NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel
 WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM BVBA, Bedrijvenlaan 1 te 2800 Mechelen

Financiële
toetsing

Budget Ok. Maakt per WZC deel uit van het investeringsproject ‘grote
onderhoudswerken en diverse uitrusting’.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels



van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Eerdere
beslissingen

 De Raad van 13 juli 2017: goedkeuring van de selectievereisten, de raming en de
gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

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

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van
11 september 2017 voor de opdracht “raamcontract voor levering matrassen, kussens en
toebehoren” opgesteld door de dienst Facility.
De geselecteerde kandidaten (Euro-mousse, SAMPLI NV en WISSNER-BOSSERHOFF BELGIUM
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.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 17

Onderwerp Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren. Goedkeuring kwalitatieve selectie.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

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

Feitelijke
aanleiding

Ons huidig raamcontract is ten einde. Met het oog op de afwerking de projecten site Bellegem,
site Gheysens en project hospitaal, … stelde de dienst facility een bestek op voor een
raamcontract leveringen gordijnen en toebehoren. met als gunningswijze mededingingsprocedure
met onderhandeling.
In de Raad van 13/7/2017werden het toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria voor
deelname aan de onderhandelingsprocedure vastgelegd.

Beoordeling In het kader van de opdracht “Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en toebehoren” werd
een bestek met nr. 20171027/RL/MPMB2 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.700,00 exclusief BTW of € 132.737,00
inclusief 21% BTW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 13 juli 2017 goedkeuring aan de
selectievereisten, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
mededingingsprocedure met onderhandeling.
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 28 augustus 2017 om 10.00 uur te bereiken.
De dienst Facility stelde op 11 september 2017 een verslag van nazicht van de kandidaturen op.
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 28 augustus 2017 blijkt
dat volgende kandidaturen werden ontvangen:
 ARIDO NV, Koning Boudewijnstraat 18 te 8870 Izegem
 Cotese, Hoogveld 98A te 9200 Dendermonde
 Curiosa, Vredelaan 67 te 8500 Kortrijk
 HIMPE-DESMET BVBA, Kortrijksestraat 183 te 8870 Izegem
 LOUVERS BELGIUM COMPANY NV, Hermesstraat 8, Bus A te 1930 Zaventem

Volgende kandidaten voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria en zullen uitgenodigd worden
om een offerte in te dienen:
 Curiosa, Vredelaan 67 te 8500 Kortrijk
 HIMPE-DESMET BVBA, Kortrijksestraat 183 te 8870 Izegem
 LOUVERS BELGIUM COMPANY NV, Hermesstraat 8, Bus A te 1930 Zaventem


Financiële
toetsing

Budget Ok. Verspreid over de verschillende investeringsprojecten (Bellegem, site
Gheysens, hospitaal…).

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

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

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

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

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

Eerdere
beslissingen

 De Raad van 13 juli 2017: goedkeuring van de selectievereisten, de raming en de
gunningswijze.

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Publicatie opdracht in BDA
 PV van opening
 5 kandidaatstellingen



 Verslag van nazicht van de kandidaten

Stemmen

Voorstel van
beslissing

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van
11 september 2017 voor de opdracht “Raamcontract leveren en plaatsen gordijnen en
toebehoren” opgesteld door de dienst Facility.
De geselecteerde kandidaten (CURIOSA, HIMPE-DESMET BVBA en LOUVERS BELGIUM COMPANY
NV) worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.
Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.

Opvolging en
communicatie



RAADSNOTA

Openbare zitting van 28 september 2017 | punt 18

Onderwerp Raamcontract droge voeding. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Aanstellen van een leverancier voor het raamcontract droge voeding.

Feitelijke
aanleiding

Op 31 maart 2018 loopt het huidige contract voor het leveren van droge voeding ten einde en
dient een nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden.
Uit het marktonderzoek blijkt dat de voorgestelde looptijd van 3 jaar, mits het voorzien van
jaarlijkse indexaanpassing, goed is. Ook het samenvoegen van de percelen algemene voeding –
oliën en vetten – kaas en zuivel, zoals in het vorige bestek, heeft een positieve invloed op de
prijs: 1 (grotere) drop is 1 bestelling, 1 transport, 1 ontvangstcontrole en 1 factuur.
Net als in het vorig dossier blijft OCMW Zwevegem geïnteresseerd in een groepsaankoop waarin
OCMW Kortrijk de procedure voert.
We laten de Kortrijkse organisaties die aan voedselherverdeling doen en waarmee we een
samenwerkingsverband hebben beroep doen op de voorwaarden van onze raamovereenkomst.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract droge voeding” werd een bestek met nr.
20171030/RL/OP1 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht voor het deel OCMW Kortrijk wordt geraamd op € 972.558,21
exclusief BTW of € 1.030.911,70 inclusief 6% BTW.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De voorgestelde gunningscriteria zijn:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 prijs inschrijving 60

Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het
criterium prijs

2 smaaktesten op stalen 30

Er zullen per perceel stalen opgevraagd worden van enkele aangeboden producten. De
leverancier zal deze producten gratis leveren op vraag. Er wordt voldoende gevraagd
om 13 porties te maken zodat al de beoordelaars kunnen proeven en testen.
De geleverde producten zullen dezelfde kwaliteit hebben als de aangeboden producten
in de offerte.
De smaaktesten zullen gebeuren onder leiding van ons team koks en door het panel
(zie verder).
Het zal een vergelijkende test zijn tussen de producten van de verschillende
leveranciers

Puntenverdeling:
Zeer goed 30 punten
Goed 20 punten
Minder goed 10 punten
Slecht 0 punten

3 leveringsmodaliteiten en catalogus, duurzaam ondernemen,
communicatie en klachtenbehandeling

10

De leverancier verklaart of hij al of niet volledig voldoet aan volgende voorwaarden.
Indien hij verklaart dat hij volledig zal voldoen aan de gestelde eisen worden de
punten toegekend zoals opgegeven. De weging van het onderdeel is bepaald volgens
het belang dat de opdrachtgever stelt in dit onderdeel.
Deze verklaringen maken deel uit van het voorstel. Er kan tijdens de loop van het
contract niet afgeweken worden van deze afspraken. De leverancier zal deze vragen
beantwoorden met de nodige uitleg en bijlages op een afzonderlijk document zodat de
antwoorden gestaafd zijn.
Catalogus:
Er wordt een catalogus van het volledige gamma bijgeleverd met vermelding van de
normaal leverbare producten buiten het bestek inclusief de daarop toegestane korting
alsook de verpakkingseenheden. De korting komt overeen met de korting welke
toegepast wordt op de in het bestek voorziene producten in de prijslijst. Indien nodig
kunnen er per productengroep verschillende kortingen opgegeven worden.



ja = 2 punt
nee = 0 punt

Contactpersonen
Er wordt gewerkt met een vaste contactpersoon van de leverancier voor overleg en
afspraken naar leveringen, bijbestellingen, naleveringen of afspraken in verband met
leveringen of te leveren producten
ja = 2 punt
nee = 0 punt

Kwaliteitscontrole
We beschikken als firma een kwaliteitscontrolesysteem welke de nodige
kwaliteitsgaranties verzekert, controleert en opvolgt. Hierbij bevestigt de inschrijver
dat zijn bedrijf en zijn leveringsmethode voldoet aan alle eisen en voorschriften
betreffende de voedselhygiëne.
ja = 2 punt
nee = 0 punt

Klachtenbehandeling
De firma beschikt over een systeem van klachtenbehandeling waarbij alle eventuele
klachten en of opmerkingen in verband met de leveringen of producten op een
gestructureerde manier afgehandeld worden.
ja = 2 punt
nee = 0 punt

Duurzaam ondernemen
De firma beschikt over een systeem waar ze systematisch duurzaam ondernemen.
Dit betekent o.a. milieubewust ondernemen, duurzaam investeringsbeleid, recyclage,..
Dit betekent ook aandacht voor sociale economie, opleiding, sociale tewerkstelling, ....
ja = 2 punt
nee = 0 punt

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat OCMW Kortrijk de
procedure zal voeren en in naam van OCMW Zwevegem bij de gunning van de opdracht zal
optreden.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging.

Financiële
toetsing

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

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer
bepaald artikel 2, 36° die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor
rekening van meerdere aanbesteders toelaat.

 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. 20171030/RL/OP1 en de raming voor de opdracht “raamcontract droge
voeding”, 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
voor OCMW Kortrijk bedraagt € 972.558,21 exclusief BTW of € 1.030.911,70 inclusief 6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
OCMW Kortrijk wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW
Zwevegem bij de gunning van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
De Kortrijkse voedselherverdelende organisaties waarmee het OCMW een samenwerkingsverband
heeft, kunnen beroep doen op de voorwaarden van het raamcontract.

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

Indiener Rik Lambert Dienst Facility

Doelstelling Aanstellen van een leverancier voor het raamcontract diepvriesvoeding.

Feitelijke
aanleiding

Op 31 maart 2018 loopt het huidige contract voor het leveren van diepvriesvoeding ten einde en
dient een nieuwe prijsvraag georganiseerd te worden.
Uit marktonderzoek blijkt dat het samenvoegen van het perceel diepvries met het perceel ijs en
desserts, zoals in het vorige bestek, een positieve invloed heeft op de prijs: 1 (grotere) drop is 1
bestelling, 1 transport, 1 ontvangstcontrole en 1 factuur. Een verkorting van de contractduur
(2jaar in plaats van 3jaar) zou een positieve invloed hebben op de prijszetting. Het bestek werd
daarom in die zin aangepast.
Net als in het vorig dossier blijft OCMW Zwevegem geïnteresseerd in een groepsaankoop waarin
OCMW Kortrijk de procedure voert.
We laten de Kortrijkse organisaties die aan voedselherverdeling doen en waarmee we een
samenwerkingsverband hebben beroep doen op onze raamovereenkomst.

Beoordeling In het kader van de opdracht “raamcontract diepvriesvoeding” werd een bestek met nr.
20171030/RL/OP2 opgesteld door de dienst Facility.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €502.226,51 excl. BTW en €532.360,10
inclusief 6% BTW. Het aandeel van OCMW Kortrijk wordt geraamd op € 402.734,12 exclusief BTW
of € 426.898,17 inclusief 6% BTW.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 24 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
De voorgestelde gunningscriteria zijn:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 prijs inschrijving 50

Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het
criterium prijs

2 kwaliteitstesten 25

Er zullen stalen opgevraagd worden van enkele aangeboden producten.
De leverancier zal deze producten gratis leveren op vraag.
Er wordt voldoende gevraagd zodat al de beoordelaars kunnen proeven en testen.
De geleverde producten zullen dezelfde kwaliteit hebben als deze aangeboden in de
offerte.

2.1 gewichtsverlies 15

Van de geleverde producten wordt er per product een bereiding gemaakt of gewoon
ontdooid
het gewicht van de producten wordt bepaald voor en na de bereiding of ontdooiing.
Het procentueel gewichtsverlies wordt tussen de leveranciers vergeleken.
Dit wordt afzonderlijk per product uitgevoerd.

Uitstekend 15 punten
Zeer goed 12 punten
Goed 8 punten
Minder goed 4 punten
Onaanvaardbaar 0 punten

2.2 zichtbare kwaliteit 10

Vergelijking tussen de aangeboden producten:
Algemene zichtbare kwaliteit van het geleverde product.
Er wordt gelet op:
-ijskristalvorming
-Algemene zichtbare kwaliteit van het product ( vorm, aanwezigheid van afval,
gelijkheid in vorm, ... )

Uitstekend 10 punten
Goed 8 punten
Aanvaardbaar 5 punten
Minder goed 1 punten



3 smaaktesten op stalen 20

Er zullen stalen opgevraagd worden van enkele aangeboden producten.
De leverancier zal deze producten gratis leveren op vraag.
Er wordt voldoende gevraagd om 13 porties te maken zodat al de beoordelaars kunnen
proeven en testen.
De geleverde producten zullen dezelfde kwaliteit hebben als de aangeboden producten
in de offerte.
Er wordt steeds een technische fiche bijgeleverd. Hiervoor zal een lijst van producten
toegestuurd worden met de datum van levering en de datum van de tests.
Het product wordt zonder toevoeging afgewerkt en gepresenteerd aan het panel.
De beoordeling gaat hier over smaak. Het is een vergelijkende smaaktest tussen de
aangeboden producten.
Er wordt per persoon en per product gescoord en dan een gemiddelde gemaakt.

Uitstekend 20 punten
Zeer goed 18 punten
Goed 12 punten
Aanvaardbaar 10 punten
Minder goed 5 punten
Onaanvaardbaar 0 punten

4 leveringsmodaliteiten en catalogus, duurzaam ondernemen,
communicatie en klachtenbehandeling

5

De leverancier verklaart of hij al of niet volledig voldoet aan volgende voorwaarden.
Indien hij verklaart dat hij volledig zal voldoen aan de gestelde eisen worden de punten
toegekend zoals opgegeven. De weging van het onderdeel is bepaald volgens het
belang dat de opdrachtgever stelt in dit onderdeel.
Deze verklaringen maken deel uit van het voorstel. Er kan tijdens de loop van het
contract niet afgeweken worden van deze afspraken. De leverancier zal deze vragen
beantwoorden met de nodige uitleg en bijlages op een afzonderlijk document zodat de
antwoorden gestaafd zijn.

Catalogus:
Er wordt een catalogus van het volledige gamma bijgeleverd met vermelding van de
normaal leverbare producten buiten het bestek inclusief de daarop toegestane korting
alsook de verpakkingseenheden. De korting komt overeen met de korting welke
toegepast wordt op de in het bestek voorziene producten in de prijslijst. Indien nodig
kunnen er per productengroep verschillende kortingen opgegeven worden.

ja = 2 punt
nee = 0 punt

Contactpersonen
Er wordt gewerkt met een vaste contactpersoon van de leverancier voor overleg en
afspraken naar leveringen, bijbestellingen, naleveringen of afspraken in verband met
leveringen of te leveren producten
ja = 1 punt
nee = 0 punt

Kwaliteitscontrole
We beschikken als firma een kwaliteitscontrolesysteem welke de nodige
kwaliteitsgaranties verzekert, controleert en opvolgt. Hierbij bevestigt de inschrijver dat
zijn bedrijf en zijn leveringsmethode voldoet aan alle eisen en voorschriften betreffende
de voedselhygiëne.
ja = 1 punt
nee = 0 punt

Klachtenbehandeling
De firma beschikt over een systeem van klachtenbehandeling waarbij alle eventuele
klachten en of opmerkingen in verband met de leveringen of producten op een
gestructureerde manier afgehandeld worden.
ja = 1 punt
nee = 0 punt

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden
aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de
aanbestedende overheid, heeft ingediend.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.



Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat OCMW Kortrijk de
procedure zal voeren en in naam van OCMW Zwevegem bij de gunning van de opdracht zal
optreden.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Maakt deel uit van het exploitatiebudget, gespreid over verschillende
beleidsitems (de centrale en decentrale keukens).

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

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

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer
bepaald artikel 2, 36° die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor
rekening van meerdere aanbesteders toelaat.

 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. 20171030/RL/OP2 en de raming voor de opdracht “raamcontract
diepvriesvoeding”, 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 €502.226,51 excl. BTW en €532.360,10 inclusief 6% BTW. Het
aandeel van OCMW Kortrijk wordt geraamd op € 402.734,12 exclusief BTW of € 426.898,17
inclusief 6% BTW.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
OCMW Kortrijk wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW
Zwevegem bij de gunning van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
De Kortrijkse voedselherverdelende organisaties waarmee het OCMW een samenwerkingsverband
heeft, kunnen beroep doen op de voorwaarden van het raamcontract.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Informatieveiligheid. Aanstelling nieuwe veiligheidsconsulent.

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Het OCMW beschikt als onderdeel van de sociale zekerheid, sinds 1999 over een veiligheidsbeleid,
en beschikt sinds 2002 over een veiligheidsconsulent; aangevuld door twee interne adjunct-
veiligheidsconsulenten.

Sinds januari 2016 neemt een medewerker van RealDolmen de rol van veiligheidsconsulent op.
Dat was achtereenvolgens Marc Aerts en Kenny Willems.

Beoordeling Kenny Willems gaf begin augustus 2017 aan dat hij RealDolmen verlaat.
Real Dolmen maakte een voorstel voor de vervanging van Kenny Willems over.
Ze zouden hiervoor samenwerking met het bureau Cranium uit Zaventem dat zich specialiseert in
informatieveiligheid.

We kregen drie profielen door en opteren intern om samen te werken met Sara Follet.
We hebben immers nood aan een formeel aangestelde veiligheidsconsulent.
Conform de lopende overeenkomst met RealDolmen zou dit gebeuren aan een uurtarief van €
114,95. Het huidige overeenkomst met RealDolmen loopt tot eind 2017.

Er is momenteel binnen het IT-raamcontract een procedure lopend om een nieuwe overeenkomst
af te sluiten.

We doen asap melding van de aanstelling aan de POD Maatschappelijke Integratie, het bevoegde
Sectoraal Comité en de Vlaamse Toezichtscommissie.

Financiële
toetsing

Budget Voorzien binnen het IT exploitatiebudget.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd want het tarief wijzigt niet.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De Raad gaat akkoord om Sara Follet van het bureau Cranium aan te stellen als
veiligheidsconsulent voor het OCMW en Stad Kortrijk. De aanstelling gebeurt tot eind 2017 aan
een uurtarief van € 114,95.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Beslissing tot deelname aan de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de overheidsopdracht
voor diensten “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw

Indiener Nick Vandommele Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling Gunningsprocedure postdiensten

Feitelijke
aanleiding

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

VVSG vzw heeft de intentie om als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), 2, 7°, a) en
47 van de wet van 17 juni 2016, een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp
“Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” bij wijze van een raamovereenkomst
te plaatsen ten behoeve van Vlaamse lokale besturen.

Beoordeling Daarbij zou(den):
 de raamovereenkomst worden geplaatst, gegund en gesloten door VVSG vzw als

aanbestedende overheid/aankoopcentrale;
 de raamovereenkomst worden opgedeeld in percelen in functie van de regio (per provincie)

en het voorwerp van de postdienst (“dagelijkse nationale en internationale zendingen”
enerzijds en “niet-geadresseerde huis-aan-huiszendingen anderzijds”). Per perceel zou een
dienstverlener worden aangesteld;

 na gunning en sluiting van de raamovereenkomst, de respectievelijke percelen worden
gesloten tussen de Vlaamse lokale besturen en de respectievelijk per perceel aangestelde
dienstverlener in functie van de percelen waarvoor de Vlaamse lokale besturen zich
respectievelijk hebben opgegeven.

VVSG vzw verzoekt met het oog op de raming van de opdracht en in het licht van artikel 43, § 1,
tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, Vlaamse lokale besturen om
hun interesse als potentiële toetreder tot de aankoopcentrale/afnemer van de raamovereenkomst
en in dat verband haar behoeften inzake postdiensten uiterlijk op 1 oktober 2017 mee te delen
door het invullen en toezenden van een daartoe voorzien aanvraagformulier.

Het OCMW is verplicht de postdiensten te gunnen. Verschillende lokale besturen werden al door
private postbedrijven aangemaand of gedagvaard om hun postdiensten te gunnen, zo ook de Stad
Kortrijk.

Het OCMW heeft behoefte aan postdiensten en interesse om toe treden tot dergelijke
aankoopcentrale en af te nemen van dergelijke raamovereenkomst. Ook de Stad Kortrijk zal
meedoen aan de gunningsprocedure VVSG.

Financiële
toetsing

Budget Ok. Voorzien in reguliere werkingsmiddelen.

Visum financieel
beheerder

Goedgekeurd.

Wetten en
reglementen

 artikel 30, eerste lid 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

Besluitvormings-
proces

Bijlagen

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

Het OCMW betuigt zijn interesse tot toetreding tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding van
een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst postdiensten
Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van
vermelde raamovereenkomst.

Afschrift van dit besluit met bijlage aanvraagformulier wordt per gewone post en per e-mail
overgemaakt aan VVSG – Petra Dombrecht - uiterlijk op 1 oktober 2017.

Opvolging en
communicatie
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Onderwerp Hoeve Moorslede. Verkoop van een strook grond ten behoeve van een uitweg en akkoord met
vroegtijdige pachtbeëindiging.

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Einde van de pacht:

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.

Omwille van gezondheidsredenen vraagt de pachter om akkoord te gaan met een vroegtijdige
pachtbeëindiging. Hij stelt voor om de gronden vrij te geven per 1 oktober 2017 en de gebouwen
per 1 januari 2018. Wij stellen voor om dit vroegtijdig einde veiligheidshalve te laten opnemen in
een aanvullende akte bij de notaris.

Beoordeling Uitweg:

De pachter is eigenaar van perceel 631/B in Moorslede, 1ste afdeling, sectie E. Dit is een
ingesloten perceel. De pachter kan zijn perceel enkel bereiken via perceel 632/B dat hij pacht van
het OCMW. Als de pacht eindigt zal zijn weide niet langer bereikbaar zijn.

De pachter stelde de vraag aan het OCMW om een strook van 6 meter uit perceel 632/B te
kunnen kopen zodat zijn perceel 631/B na het einde van de pacht bereikbaar blijft.
Deze strook werd opgemeten door landmeter Depoortere uit Houthulst.

De oppervlakte van de strook bedraagt 272 m². De pachter is bereid om hiervoor € 7 per m² te
betalen. De totale prijs bedraagt dan € 1.904.

Volgens de “omzendbrief BB2010/02: vervreemding onroerende goederen” is de openbare
verkoop de regel bij openbare besturen en moet de onderhandse verkoop de uitzondering blijven.
Bij een onderhandse verkoop moet het lokaal bestuur een bijzondere motivering opmaken.

Deze verkoop heeft enkel tot doel om de toegang tot het perceel van de pachter te vrijwaren en
in onderlinge overeenstemming een procedure voor de vrederechter te vermijden. Verder ligt de
overeengekomen prijs hoger dan het schattingsverslag. Omwille van deze motivatie stellen wij
voor om deze strook onderhands te verkopen aan de pachter.

Financiële
toetsing

Budget Ok.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Schattingsverslag
 Opmetingsplan van landmeter Depoorter

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen



Voorstel van
beslissing

De raad gaat akkoord met de eindepachtregeling met Hubert Verhaeghe waarbij de gronden vrij
zullen zijn vanaf 1 oktober 2017 (of uiterlijk met het scheren en weren van de alsdan erop
wassende vruchten) en de gebouwen vanaf 1 januari 2018. Voor de pacht van de gebouwen zal
nog pacht verschuldigd zijn tot eind 2017. De vroegere beëindiging van de pacht zal opgenomen
in een aanvullende akte, te verlijden door notaris Stockman.

De raad gaat akkoord met de onderhandse verkoop van een strook grond met een oppervlakte
van 272 m² conform het opmetingsplan van landmeter Depoorter, te nemen uit perceel 632/B
gelegen in Moorslede, 1ste afdeling sectie E, aan de heer Hubert Verhaeghe voor het bedrag van €
1.904.

De raad stelt notaris Philippe Stockman uit Moorslede aan om de akte 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 Aanpassing evaluatiereglement decretale graden. Voorstel tot goedkeuring.

Indiener Robbe Struyve Dienst Personeelsdienst

Doelstelling Aanpassen evaluatiereglement decretale graden

Feitelijke
aanleiding

Aanpassing evaluatiereglement decretale graden conform wijziging van art. 114 van het OCMW-
decreet in voege sinds 1 januari 2013.

Beoordeling De raad stelde in zitting van 17 september 2009 het evaluatiereglement van de decretale graden
vast.

Art. 114 van het OCMW-decreet betreffende de evaluatie van het personeel werd gewijzigd op 1
januari 2013.

Wegens de indiensttreding van een nieuwe financieel beheerder op 1september 2017 en een
nieuwe secretaris op 1 november 2017, dient het huidige evaluatiereglement te worden
aangepast. Meteen maken we van de gelegenheid gebruik om de evaluatieprocedure tijdens de
proefperiode te vereenvoudigen.

Nieuw art.114 OCMW-decreet:

“De secretaris van het OCMW en de financieel beheerder worden geëvalueerd door het vast
bureau en, zo er geen werd opgericht, door de raad voor maatschappelijk welzijn. De evaluatie
vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het
personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek
tussen de externe deskundigen en de functiehouden en op basis van een onderzoek over de wijze
van functioneren van de functiehouder, waarbij de leden van het managementteam en de
voorzitter betrokken worden. Bij staking van de stemmen wordt het betrokken personeelslid
geacht te voldoen”.

Voorstel aanpassing evaluatiereglement decretale graden

1. aanpassen van het evaluatiereglement conform de geldende wetgeving OCMW-decreet

Het is niet meer de raad voor maatschappelijk welzijn die de decretale graden evalueert, maar
wel het vast bureau. Dit gebeurt op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe
deskundigen in het personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van
een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en op basis van een
onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de leden van het
managementteam en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn betrokken worden.

Omwille van de wijzigingen art.114 van het OCMW-decreet dient het evaluatiereglement te
worden aangepast. Volgende aanpassingen dienen te worden uitgevoerd:

Oud systeem
(huidig evaluatiereglement)

Wijziging
(voorstel nieuw evaluatiereglement)

Evaluatie door de RAAD Evaluatie door VAST BUREAU

Evaluatie op basis van voorbereidend rapport
deskundigen EN verslag vast bureau

Evaluatie op basis van voorbereidend rapport
externe deskundigen

Voorbereidend rapport op basis van de 360°-
feedback van MAT en VB en de zelfevaluatie

Voorbereidend rapport op basis van een
voorbereidend evaluatiegesprek, zelfevaluatie
en onderzoek bij voorzitter, VB en MAT

2. aanpassen procedure evaluatie decretale graden op proef

De huidige procedure evaluatie decretale graden op proef is uiterst zwaar binnen een kort
tijdsbestek. In de periode van 1 jaar dient een inleidend planningsgesprek, 3
functioneringsgesprekken, 1 tussentijdse evaluatie en een evaluatie te worden uitgevoerd. Dit
betekent een zware tijdsinvestering voor het vast bureau, de functiehouders en de externe
deskundigen.



Voorstel is om de huidige procedure te vereenvoudigen als volgt:

1. Inleidend planningsgesprek (aftoetsen verwachtingen en evaluatiecriteria)
2. Minstens 1 functioneringsgesprek gedurende de proefperiode
3. Evaluatie voor het einde van de proefperiode

Oud systeem
(huidig evaluatiereglement)

Wijziging
(voorstel nieuw evaluatiereglement)

Inleidend gesprek met functiehouder, vast
bureau en externe deskundigen

Inleidend gesprek met functiehouder, vast
bureau en externe deskundigen

3 functioneringsgesprekken respectievelijk 3,
6 en 9 maand na indiensttreding

Minstens één functioneringsgesprek
gedurende de proefperiode

Tussentijdse evaluatie, na
functioneringsgesprek na 6 maanden
indiensttreding

Tussentijdse evaluatie valt weg

Evaluatie voor beëindiging van de
proefperiode

Evaluatie voor beëindiging van de
proefperiode

Er worden geen wijzigingen aangebracht (behalve de decretale wijzigingen) aan de procedure
voor de periodieke evaluatie.

De wijzigingen wijken af van de Stad. Dit dossier werd voor advies voorgelegd in het CBS van 11
september 2017 in het kader van art. 270 van het OCMW-decreet. De bespreking leidde tot een
gunstig advies.

In bijlage het aangepaste evaluatiereglement decretale graden met wijzigingen in het geel
gearceerd.

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 de rechtspositieregeling voor het personeel
 OCMW-decreet

Eerdere
beslissingen

 Raadsbesluit 17 september 2009: vaststelling evaluatiereglement decretale graden
 Raadsbesluit 22 april 2010: aanpassing evaluatiereglement decretale graden
 CBS 11 september 2017
 BOC 22 september 2017

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  voorstel evaluatiereglement decretale graden

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad wijzigt het evaluatiereglement decretale graden zoals vastgesteld in het document in
bijlage.
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Onderwerp Sodiperkoo. Aktename jaarverslag 2016.

Indiener Yves Goddeeris Dienst Secretaris Sodiperkoo

Doelstelling

Feitelijke
aanleiding

Jaarverslag Sodiperkoo 2016

Zoals bepaald in art. 14 van de statuten voor Sodiperkoo wordt na goedkeuring door het bestuur
van Sodiperkoo het jaarverslag 2016 voor aktename voorgelegd aan de raad.

Beoordeling

Financiële
toetsing

Budget Niet van toepassing.

Visum financieel
beheerder

Niet van toepassing.

Wetten en
reglementen

 De statuten van Sodiperkoo.

Eerdere
beslissingen

Besluitvormings-
proces

Bijlagen  Jaarverslag 2016

Tussenkomst ter
zitting

Stemmen

Voorstel van
beslissing

De raad neemt akte van het jaarverslag 2016 van Sodiperkoo.

Opvolging en
communicatie


