
 
 
 
MEMORIE VAN TOELICHTING | RAAD VAN 16 MAART 2017 
 
 
AGENDA RAAD 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 

0. Toelichting OCMW-vereniging W13 door directeur Kim Van Belleghem.  

1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting. 

2. W13: toetreding nieuwe deelgenoot OCMW Wielsbeke. Voorstel tot goedkeuring. 

3. W13: goedkeuring regionale intekening ondersteuningspakket traumabegeleiding Solentra.  

4. W13: actieplan toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare groepen. Bijdrage deelgenoten 

5. Afvaardiging in Mentor vzw. 

6. Vereffening vereniging Infohos: aanstellen raadsman. 

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

8. Voorstel om een deel van de opbrengsten ‘lokaal opvanginitiatief’ te reserveren voor investeringen. 

9. Aangaan leningen: voorstel tot toewijzing na  algemene offertevraag. 

10. Actieplan Eerste Hulp Bij Schulden (EHBS) en opstarten dienst Collectieve schuldenregeling (CSR). 

11. Voorstel tot ten laste name van kosten advocatuur voor opmaak verzoekschriften collectieve schuldenregeling. 

12. WZC De Zon Bellegem: aanpak opmaak wachtlijst en verhuis bewoners. 

13. Sociale flats Bellegem: omschrijving doelgroep bewoners. 

14. Logementshuis Wandelingstraat 9: stopzetting huidige invulling en verdere aanpak. 

15. Aankoop van fietstaxi’s. Goedkeuring wijze van gunning. 

16. Onderhoudsschilderwerken 2017. Voorstel tot gunning. 

17. Raamcontract levering vleeswaren - perceel 1: verse vleeswaren. Voorstel tot gunning. 

18. Raamcontract levering vleeswaren - perceel 2: gevogelte en kip. Voorstel tot gunning. 

19. Raamcontract levering vleeswaren - perceel 3: charcuterie. Voorstel tot gunning. 

20. Armengoed Bissegem. Voorstel tot verkoop van de hoeve aan de Stad Kortrijk. 

21. Werving van een gezamenlijke HR-manager voor Groep Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring. 

22. Aanleggen werfreserve via bevordering van de functie administratief medewerker. 

23. Bekrachtiging selectieprocedure deskundige personeel. 

24. Vacantverklaring functie jurist. 

25. Vacantverklaring functie verantwoordelijke dienst voor onthaalouders. 

26. Vacantverklaringen. (dossier nog in opmaak) 

27. Varia. 
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Onderwerp W13: toetreding nieuwe deelgenoot OCMW Wielsbeke. Voorstel tot goedkeuring. 

Indiener An Spriet Dienst  wnd. secretaris 

 
 
 

Doelstelling Toetreding van een nieuwe deelgenoot, OCMW Wielsbeke, tot de OCMW-vereniging W13. 

Feitelijke 
aanleiding 

OCMW Wielsbeke heeft via brief gedateerd 23 februari 2017 aan het bestuur van de OCMW-
vereniging W13 gevraagd om te kunnen toetreden als deelgenoot tot de OCMW-vereniging W13. 
De raad van beheer van W13 besloot in zitting van 24 februari 2017 dat het opportuun is dat de 
vereniging W13 wordt uitgebreid met het OCMW van Wielsbeke. 
Overeenkomstig art.224 van het OCMW-decreet en art.7 van de statuten van W13, kunnen 
nieuwe deelgenoten toetreden, mits voorafgaande instemming van alle deelgenoten.  
W13 bezorgde op 24 februari 2017 een brief aan alle deelgenoten van de vereniging W13 met het 
verzoek tot instemming met deze toetreding. 

Beoordeling Het OCMW-decreet en de statuten van W13 vermelden uitdrukkelijk dat nieuwe deelgenoten 
kunnen toetreden tot de vereniging.  De deelgenoten van W13 stonden van bij het begin 
ontvankelijk voor toetreding van nieuwe deelgenoten. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Wielsbeke nam in zitting van 22 februari 
2017 een principiële beslissing tot toetreding,” onder voorbehoud van de formele 
raadsbeslissingen van de stichtende partners, het formeel besluit van OCMW Wielsbeke tot 
toetreding en regeling afgevaardigden en de goedkeuring van het toetredingsbesluit van de 
gemeenteraad van Wielsbeke”. voorafgaande instemming van de deelgenoten en goedkeuring 
door de algemene vergadering van W13. 
 
De OCMW-raad van Wielsbeke motiveert de toetreding tot W13 als volgt: 
 

“Overwegende dat de vereniging als doel heeft een gestructureerd en onderbouwd 
gezamenlijk sociaal-, zorg- en welzijnsbeleid voor de regio te voeren.  Door de 
krachtenbundeling wordt versnippering vermeden en krijgen de betrokken deelgenoten meer 
slagkracht voor het indienen van gezamenlijke projectdossiers. Op de eerste plaats wordt 
een structurele en gestructureerde samenwerking beoogd, waardoor het regionaal 
welzijnsbeleid transparanter, eenvoudiger en efficiënter kan verlopen; 
 
Gelet op het zorgregiodecreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en 
betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en 
welzijnsvoorzieningen gewijzigd met het decreet van 28 november 2008 tot wijziging van het 
decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de 
samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen; 
 
Gelet op de Indeling van Vlaanderen in zorgregio's van het niveau kleine stad waarbij 
Wielsbeke valt onder zorgregio Waregem; 
 
Gelet op de Indeling van Vlaanderen in zorgregio's van het niveau regionale stad waarbij 
Wielsbeke valt onder zorgregio Kortrijk; 
 
Gelet dat het voorstel tot toetreding tot de OCMW-vereniging titel VIII hfst. 1 OCMW-decreet 
“W13” in lijn ligt met het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 waarbij de Vlaamse regering “ de 
dynamiek van de regiovorming wil versterken “  

 
De verenigingsvorm Titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet, met maximale democratische 
participatie van de betrokken lokale besturen en met maximale transparantie van de activiteiten 
en beslissingen, ligt in lijn met de visie van Wielsbeke. 
 
Het OCMW Wielsbeke is bereid de jaarlijkse inbreng van 0,50 euro per inwoner, met jaarlijkse 
indexering, te betalen. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van Wielsbeke gaf een voorafgaand positief advies 
aan de toetreding van het OCMW Wielsbeke tot de vereniging W13, in zitting van 15 februari 
2017. 
 
Wanneer alle deelgenoten hun instemming hebben verleend met de toetreding van het OCMW 
Wielsbeke tot de vereniging W13, dient de algemene vergadering van W13 te beslissen tot deze 



toetreding en over de afvaardiging vanuit Wielsbeke.  Voorafgaand aan deze beslissing van de 
algemene vergadering dient het OCMW van Wielsbeke een formeel toetredingsbesluit met 
aanstelling van de afgevaardigden te nemen en dient de gemeenteraad van Wielsbeke dit 
toetredingsbesluit goed te keuren. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 1. 
� Statuten van de OCMW-vereniging W13 dd. 24 april 2015 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� Voorafgaand advies College van Burgemeester en Schepenen Wielsbeke: 15/02/2017 
� Principebesluit OCMW Wielsbeke tot toetreding tot de OCMW-vereniging W13 
� Kennisname Raad van Beheer W13 van verzoek tot toetreding OCMW Wielsbeke en verzoek 

aan alle deelgenoten tot voorafgaande instemming 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 
1. In te stemmen met de toetreding van het OCMW van Wielsbeke als deelgenoot bij de 

OCMW-vereniging W13. 
2. De vereniging W13 daarvan in kennis te stellen 

Opvolging en 
communicatie 
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Onderwerp W13: goedkeuring regionale intekening ondersteuningspakket traumabegeleiding Solentra. 

Indiener Nele Hofman/Stefanie Haerens Dienst directie Welzijn- sociale dienst 

 
 
 

Doelstelling Versterken asielzoekers en erkende vluchtelingen bij traumabegeleidingen. 

Feitelijke 
aanleiding 

De versterkte instroom van vluchtelingen vraagt een versterking binnen en buiten de dienst op 
diverse domeinen. Zo hebben we versterking ingezet op domeinen zoals Nederlandse taal, 
woonbegeleiding, inzetten op activering, tolken, maatschappelijk werk. Maar er bleek tevens een 
sterke nood aan psychosociale ondersteuning en zelfs traumabegeleiding. Deze expertise 
hebben wij niet in huis. Via de regio kwamen we in aanraking met de vzw Solentra die doorheen 
de jaren expertise heeft opgebouwd in het werken met erkende vluchtelingen rond 
traumaverwerking. De expertise is zinvol om in te zetten zowel ter ondersteuning van onze 
maatschappelijk werkers in de dienst als ifv rechtstreekse dienstverlening voor cliënten.  

Beoordeling 
 

Vanuit het regio overleg diensthoofden sociale dienst werd de vraag gesteld aan W 13 om te 
gaan voor een gezamenlijke intekening door de OCMW’s verenigd in W13 op aankoop pakket 
traumabegeleiding voor erkende vluchtelingen aangeboden door Solentra (Solidariteit en 
Trauma). 
 
Solentra bouwde zijn expertise in eerste instantie sterk op in de regio Brussel maar gezien de 
vluchtelingenproblematiek heeft de organisatie haar werkgebied uitgebreid naar diverse 
centrumsteden of regio’s.  
 
Solentra biedt een totaalpakket aan in het kader van begeleiding van erkende vluchtelingen en 
traumaverwerking. De diensthoofden maatschappelijk werk van de OCMW’s verenigd in W13 
bepleitten einde 2016 de gezamenlijke intekening op dit pakket gezien de noden in de regio en 
gezien de concrete inhoud van het pakket.  
De Raad Van Beheer van W13 ging op 27/01/2017 akkoord met het voorstel van de 
diensthoofden en vraagt met dit ontwerpbesluit de OCMW’s de nodige middelen vrij te maken. 
 
Solentra biedt een gespecialiseerd totaalpakket traumaverwerking aan met twee luiken. 
Enerzijds wordt ingezet op individuele begeleiding van erkende vluchtelingen met een 
traumaproblematiek en op groepsbegeleiding. 
Anderzijds voorziet Solentra in een helpdesk voor telefonische ondersteuning van 
dienstverleners, vorming, intervisie en capaciteitsopbouw voor de dienstverleners. We betrekken 
er bij de start ook CGGZ bij die de expertise via Solentra zal opnemen/leren zodat we in de 
verdere toekomst (dus na dat ene jaar)  meer naar hen zullen kunnen verwijzen. 
 
Wekelijks komt één deskundige van Solentra naar de regio om, in afspraak met de 
respectievelijke OCMW partners, het pakket te concretiseren naar de noden van de regio. De 
diensthoofden stellen voor om deze persoon standplaats te geven in OCMW Kortrijk, afgewisseld 
met twee lokale spreekpunten: Menen en Waregem. 
Individuele traumasessies: 140 sessies van 90 minuten (tolk en administratie inbegrepen). 
Groepssessies: 5 sessies voor 5 à 10 personen van 2 uur/sessie (tolk en administratie 
inbegrepen) 
Capaciteitsopbouw: 10 dagen vorming, inter- en supervisie  
Helpdesk: ondersteuning in geval van nood – elke werkdag van 8u00 tot 20u00 
 
Als timing voorzien we de start meteen na goedkeuring door de betrokken OCMW raden. 
Duurtijd totale pakket loopt na goedkeuring door de OCMW raden voor 1 jaar. De begin- en 
einddatum wordt vastgelegd door de Raad Van Beheer van W13. 
 
Het voorstel gedaan door de diensthoofden maatschappelijk werk einde 2016 en overgenomen 
door de Raad Van Beheer van W13 op 27/01/2017 voorziet in een bijdrage van elk OCMW 
verenigd in W13 op basis van het inwonersaantal. (Als bevolkingscijfer wordt de officiële opgave 
van de gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar genomen.) 
 
Volgende verdeling wordt voorgesteld: 
 

 Inwonersaantallen 
 

Bijdrage 

ANZEGEM 14.589 
 

€ 1.759.42 
 



AVELGEM 9.956 
 

€ 1.200.69 

DEERLIJK 11.738 
 

€ 1.415.60 

HARELBEKE 27.536 
 

€ 3.320.83 

KORTRIJK 75.506 
 

€ 9.105.98 

KUURNE 13.140 
 

€ 1.584.68 

LENDELEDE 5.746 
 

€ 692.96 

MENEN 32.877 
 

€ 3964.95 

SPIERE HELKIJN 2.133 
 

€ 257.24 

WAREGEM 37.606 
 

€ 4.535.26 

WEVELGEM 31.291 
 

€ 3.773.68 

WERVIK 18.529 
 

€ 2.234.59 

WIELSBEKE 9.570 € 1.148 
 

TOTAAL 290.217 € 35.000,00 
 

 
 
Voor de evaluatie bekijken we een evenredige verdeling van begeleiding en ondersteuning in 
overleg tussen de diensthoofden maatschappelijk werk en evaluatie per kwartaal op het regio 
overleg van de diensthoofden. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. Via middelen binnenlands bestuur vluchtelingen.  

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

� De Raad Van Beheer van W13 ging op 27/01/2017 akkoord met het voorstel voor regionale 
intekening op aanbod Solentra. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist tot goedkeuring van en intekening op het voorgelegde ondersteuningspakket 
“traumabegeleiding voor erkende vluchtelingen” door Solentra, conform de in dit ontwerpbesluit 
voorgestelde modaliteiten en met goedkeuring van de voorgestelde financiering van € 9.105,98.  
 
Deze beslissing geldt voor de looptijd van 1 werkjaar te rekenen vanaf de goedkeuring door alle 
betrokken OCMW-raden en na vaststelling van de begin– en einddatum door de Raad van 
Beheer van W13.  

Opvolging en 
communicatie 
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Onderwerp W13: Actieplan toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen. Bijdrage van de 
deelgenoten. 

Indiener An Spriet Dienst Wnd. secretaris 

 
 
 

Doelstelling Realisatie van het actieplan “een toegankkelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen” van 
W13. 

Feitelijke 
aanleiding 

W13 wil tijdens de huidige beleidsperiode inzetten op een actieplan toegankelijke woonmarkt voor 
kwetsbare doelgroepen.  Dit vraagt engagement en een gebundelde inzet van verschillende 
actoren in de regio, zowel lokale besturen, als woon- en welzijnsactoren. 
De voorbije maanden is gewerkt aan draagvlak bij de beleidsmakers en professionals in de regio 
om hier samen werk van te maken.  

Beoordeling W13 wil twee sporen uitwerken: 
 
de toegang tot duurzame huisvesting: veruitwendigd in de WOONCLUB. Dit houdt in: samen 
inzetten op een betere afstemming van vraag en aanbod (huurder / verhuurder) op de 
woningmarkt in de regio Zuid-West-Vlaanderen, zodat kwetsbare doelgroepen sneller toegang 
hebben tot duurzame huisvesting. 
 
de nood aan oplossingen op korte termijn voor acute woonnoden. Dit veruitwendigt zich in 
KRACHT.WONEN. Dit is een coördinatiepunt voor crisis- en knelpuntsituaties, dat een antwoord 
biedt op acute woonnoden door middel van (a) een contingent bijkomende woningen en (b) een 
intersectoraal woonbegeleidingsteam. 

 

W13 vraagt daarvoor aan de deelgenoten OCMW’s twee zaken: 
 

 Een financiële bijdrage voor de werking van de woonclub en het intersectoraal 
begeleidingsteam van het KRACHT.WONEN.  Deze bijdrage zal afhankelijk zijn van de eventuele 
financiering die is gevraagd bij de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.  
 
De totaalkost voor de woonclub en Kracht.Punt wordt begroot op 154.000 euro. Dit houdt in: de 
kost van 3 VTE ende  werkingskosten. De bijdrage van de deelgenoten wordt berekend evenredig 
aan het aantal inwoners. In dat geval zou de bijdrage van het OCMW Kortrijk 38.124,34 euro 
bedragen.  Afhankelijk van de mogelijke subsidie van de Provincie kan dat bedrag verminderen.   
Ingeval de Provincie 50.000 euro inbreng, zou de bijdrage van het OCMW Kortrijk 18.319,49 
bedragen. 
 
Het CAW brengt 2 VTE in en 20.000 euro uit de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW 
Kortrijk inzake wonen. 
 

 Inbreng van een aantal woningen die ter beschikking gesteld worden van een regionale pool 
tijdelijke woningen.   
Bedoeling zou zijn om geleidelijk te groeien naar een regionale pool van een 40-tal woningen.  Elk 
OCMW-deelgenoot stelt een aantal woningen ter beschikking evenredig aan het aantal inwoners.  
Voor het OCMW Kortrijk komt dit neer op 10 woningen. 
 
Welke dienstverlening staat daar tegenover ? 
 

 De woonclub: 
Toeleiding van de kwetsbare doelgroep (mensen in armoede, mensen met een laag inkomen, 
mensen van vreemde origine, …)  tot de private / sociale huurmarkt.  Er wordt ondermeer ingezet 
op actieve rechtendetectie en verhogen van competenties.  Er zal op frequente basis een 
spreekuur georganiseerd worden in de eigen gemeente (Kortrijk 2x/week). 
Inzet op preventie uithuiszettingendoor middel van een meldpunt uithuiszetting en uitwerking 
traject met alle betrokken actoren (vredegerecht, preventieve woonbegeleiding, …)  W13 zal 
experimenteren met een huisvestingsadviescommissie. 
Toegankelijker maken en verhogen van het aanbod door middel van dialoog met de private 
huurmarkt, versoepeling van de regelgeving (ondermeer voor co-housing), verhoging toegang 
sociaal wonen en inzetten op verruiming van het aanbod. 
Het OCMW kan op elk moment cliënten doorverwijzen naar de Woonclub.  De zoektocht naar een 
woning wordt vanaf dat moment gecoördineerd door een woonclubmedewerker (in afstemming 
met de betrokken maatschappelijk werker). 



 Kracht.Wonen: coördinatiepunt crisis- en knelpuntsituaties.  Principe: voor de meest urgente en 
complexe situaties, die de lokale en sectorale draagkracht overschrijden, wordt gecoördineerd en 
regionaal gewerkt. 
Onmiddellijke opvang van de crisissituatie via het crisisnetwerk 
Organisatie va,n multidisciplinair overleg, zowel voro crisissituaties als voor knelpuntsituaties die 
de lokale en sectorale draagkracht overschrijden 
Uitbouw van een intersectoraal en multidisciplinair woonbegeleidingsteam.  Bundeling van 
expertise, waardoor op de meest complexe situaties een antwoord kan geboden worden.  Dit 
woonbegeleidingsteam (4VTE) 

Financiële 
toetsing 

Budget Neen. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd voor zover interne kredietverschuiving 2017 en aanpassing in 
volgend meerjarenplan.  

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad beslist: 
� Principieel akkoord met de financiële bijdrage aan W13 voor de ondersteuning van het 

actieplan toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen, meer bepaald de werking 
van de regionale de Woonclub en van Kracht.Wonen, van maximaal 38.124,34 euro voor 
deelgenoot OCMW Kortrijk. 

� Principieel akkoord om tot maximum 10 woningen ter beschikking te stellen voor crisisopvang 
van personen uit de regio W13 met acute woningnood. 

Opvolging en 
communicatie 
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Onderwerp Mandatering in vzw Mentor. 

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

De heer David Wemel heeft op 11 december 2014 de eed afgelegd als werkend lid van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn van Kortrijk volgend op het ontslag van raadslid Thomas Holvoet.  
Conform de betreffende voordrachtsakte kwam er een einde aan dit mandaat op 31 december 
2016. 
 
De raad heeft op 19 januari 2017 akte genomen van de eedaflegging op 9 januari 2017 van de 
opvolger, de heer Michel De Wandel ten overstaan van de Voorzitter van de Gemeenteraad en in 
aanwezigheid van de Stadssecretaris en de OCMW-voorzitter.   

Beoordeling Vervanging in de OCMW-verenigingen 
Artikel 246 van het OCMW-decreet bepaalt dat de regeling voor de vervanging van de leden van 
het vast bureau en de bijzondere comités (regeling artikel 60) ook van toepassing is op de 
OCMW-verenigingen. 
 
Volgens artikel 60 van het OCMW-decreet kunnen de raadsleden die op dezelfde voordrachtsakte 
voorkomen als het te vervangen lid onder henzelf een opvolger aanduiden.  
 
De aanduiding van dat lid wordt medegedeeld met een door de meerderheid van de leden van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die voorkomen op dezelfde voordrachtsakte, ondertekende 
verklaring afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de secretaris van het OCMW. 
 
Indien er binnen de 60 dagen na het beëindigen van het mandaat geen opvolger werd aangeduid 
conform artikel 60 kan eender welk lid verkozen worden. De verkiezing gebeurt bij geheime 
stemming en in één enkele stemronde, waarbij elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
over één stem beschikt. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Wetten en 
reglementen 

� OCMW-decreet, in het bijzonder artikelen 60 en 226. 

Bijlagen  

Stemmen De vertegenwoordiger in Mentor vzw wordt bij geheime stemming en in één enkele stemronde 
verkozen. Elk raadslid beschikt hierbij over één stem. 
Er werden dertien stembrieven uit de stembus genomen. 
De stemming heeft volgende uitslag: 
• raadslid … bekomt  … stemmen 
• raadslid … bekomt … stemmen 
• raadslid … bekomt … stemmen 

Besluit De raad stelt … aan als vertegenwoordiger van de raad in de vzw Mentor.  
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Onderwerp Vereffening vereniging Infohos: aanstellen raadsman.  

Indiener An Spriet Dienst Wnd. secretaris 

 
 
 

Doelstelling Behartiging van de belangen van het OCMW voor de gevolgen van de vereffening van de 
vereniging Infohos 

Feitelijke 
aanleiding 

De vereniging Infohos is van rechtswege ontbonden door het verstrijken van de termijn van 30 
jaar waarvoor zij was opgericht.   
Er werden door de algemene vergadering twee vereffenaars aangesteld: de advocaten Annick 
Alders en Rik Crivits van het advocatenkantoor Crivits & Persyn uit Brugge. 

Beoordeling Er zijn twee problemen, waar de deelgenoten van Infohos mogelijks mee geconfronteerd kunnen 
worden in de toekomst:  
� Een geschil met de fiscus over aanrekening van de BTW in de periode 2003 – 2012 
� De pensioenlast van de statutairen: aanrekening van een mogelijke 

responsabiliseringsbijdrage 
 
Het BTW-geschil gaat over het niet aanrekenen van BTW op de diensten van Infohos aan de 
deelgenoten.  Het gaat om een bedrag naar verluidt van 11,1 miljoen euro (achterstallige BTW en 
boeten), die mogelijks aan de leden zou kunnen worden aangerekend.  Er loopt nog een 
procedure. 
 
De problematiek van de statutairen gaat over 17 statutairen, die op het moment van de 
vereffening in dienst waren van Infohos.  De meeste onder hen vonden intussen werk op 
contractuele basis in Infohos Services, dat de werking van Infohos in 2012 overnam.  Bij de 
overname van de Infohosactiviteiten door Infohos Services, werd echter onvoldoende sociaal 
passief voorzien, zodat er geen budget voorzien is voor de ten lasteneming van een eventuele 
responsabiliseringsbijdrage.  Daarvoor zou DIBISS mogelijks ook de leden van Infohos kunnen 
aanspreken. 
 
Mr. Tom De Gendt behartigt de belangen van enkele leden en heeft zich intussen in het dossier 
verdiept.  Hij is specialist in de materie OCMW-verenigingen.  Hij is het best geplaatst om de 
belangen van het OCMW te verdedigen. 

Financiële 
toetsing 

Budget Kan gefinancierd worden met globale budgetten.  

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad stelt Mr. Tom De Gendt aan als raadsman van het OCMW, om de belangen van het 
OCMW te verdedigen in het kader van de vereffening van de vereniging Infohos. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 7 

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

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Gerechtelijke invordering via dwangbevel van een aantal vorderingen. 

Feitelijke 
aanleiding 

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

Beoordeling Deze raadsnota is gebaseerd op art 92 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, waaruit 
citaat: 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring. Een bevel kan door de raad voor 
maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld 
opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met 
een aangetekende brief. Schulden van een publiek rechtspersoon kunnen nooit via dwangbevel 
worden ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de 
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde. 
 
De financiële dienst heeft 14 dossiers geselecteerd voor dwangbevel en invordering, dit voor een 
totaal van 8.928,98 EUR. Met betrekking tot deze dossiers kunnen wij meedelen: 

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

aangetekend. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok.  

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

Eerdere 
beslissingen 

In de zittingen van 17 november 2011, 26 april en 30 augustus 2012, 18 april, 17 oktober en 19 
december 2013 en 20 maart, 26 juni, 18 september en 18 december 2014, 19 maart, 17 
september en 17 december 2015, 17 maart, 16 juni, 20 oktober en 15 december 2016  heeft de 
Raad 203 dossiers geviseerd en uitvoerbaar verklaard. Voortgangsrapportering: 
 

  aantal dossiers 

vereffend 96 

afbetaling 36 

verkoop gepland 8 

In uitvoering 7 

niet uitvoerbaar 32 

Voorlopig niet uitvoerbaar, uitgesteld  

collectieve schuldenregeling 18 

uitverkocht 6 

 203 
 

Bijlagen � Naamlijst invorderingsdossiers. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Met betrekking tot de lijst van 14 invorderingsdossiers (totaal 8.928,98 EUR) die de financieel 
beheerder voorlegt voor uitvaardiging van dwangbevel, verleent de Raad visum en verklaart deze 
uitvoerbaar. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 8 

Onderwerp Voorstel om deel van de opbrengsten ‘Lokaal Opvanginitiatief’ te reserveren voor investeringen. 

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Beschikbaar stellen van investeringssubsidie voor aankoop en renovatie van LOI-woningen 

Feitelijke 
aanleiding 

Afsluiting boekjaar. 

Beoordeling 
 

Reeds van het begin (2001) van het systeem LOI (= Lokaal Opvanginitiatief) is jaarlijks 
vanuit de ontvangen dagvergoeding een bedrag gereserveerd voor specifieke LOI-
investeringen. 
 
Opbouw van tot op heden geboekte subsidie: 

2001 → 148.736,11 (=6.000.000 BEF) 
Periode 2002-2012: jaarlijks  150.000,00  → 1.650.000,00 
2013 →     50.000,00 
2014 en 2015 →  300.000,00 
Totaal 2.148.736,11 
 

Deze subsidie wordt aangewend voor aankoop en renovatie van woningen die bestemd 
worden als LOI-woningen.   
 
In 2016 bedroegen de totale LOI-dagforfaits € 1.294.095,48; in 2015 slechts 928.344,63.  
Als  van de forfaits 2016 een bedrag van € 150.000,00 overgeboekt wordt naar specifieke 
LOI-investeringen, dan bedraagt deze gecumuleerde subsidie:  
 Totaal t/m 2015 2.148.736,11 
 Subsidie    2016     150.000,00 
  2.298.736,11  
Het LOI-exploitatieresultaat 2016 is nog niet definitief maar zal positief zijn. 
 
Deze verrekening gebeurt transparant ten opzichte van de LOI-Inspectie. 

Financiële 

toetsing 

Budget Niet van toepassing.  

Visum ontvanger Niet van toepassing.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

� Op verzoek van de externe audit is het aanleggen van deze investeringssubsidie 
principieel bekrachtigd op het Overlegcomité van 30 december 2005: ‘ Akkoord dat het 
OCMW jaarlijks vanuit de LOI-opbrengsten een bedrag van € 150.000,00 boekt als 
investeringssubsidie, aan te wenden voor aankoop / renovatie van woningen. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad beslist om vanuit de LOI-dagvergoeding 2016 een bedrag van € 150.000,00 over te 
boeken van exploitatie naar specifieke LOI-investeringssubsidie. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 9 

Onderwerp Aangaan leningen: voorstel tot toewijzing na algemene offertevraag 

Indiener Luc Sabbe Dienst Financiële dienst 

 
 
 

Doelstelling Voorzien in OCMW-financieringsbehoefte. 

Feitelijke 
aanleiding 

Offerteaanvraag beslist in Raad van 19 januari 2017. 

Beoordeling In Raad van 19 januari is beslist om een algemene offertevraag te doen voor leningen op 20 jaar 
met vaste rentevoet. 
De opdracht omvat 2 percelen: 
 Perceel I:  4.000.000 EUR voor volksrestaurant, kinderopvang en administratie 
 Perceel II: 4.000.000 EUR voor renovatie van Begijnhof, voor Buda en andere. 
De opening van de offerten gaat door op 14 maart 2017. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Gelet op de datum van 14 maart 2017 zullen de verslaggeving van de offertes en het 
beslissingsvoorstel ter zitting gedaan worden.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 10 

Onderwerp Actieplan Eerste Hulp Bij Schulden (EHBS) en opstarten dienst Collectieve schuldenregeling 
(CSR). 

Indiener Nele Hofman/ Jonathan Vandervaele Dienst directie Welzijn/ Sociale dienst 

 
 
 

Doelstelling Versterken van burgers met een schuldenproblematiek, en verder uitbouwen van dienstverlening 

Feitelijke 
aanleiding 

De sociale dienst van OCMW Kortrijk heeft als één van haar kerntaken budget en 
schuldhulpverlening. Het OCMW is een erkende dienst voor schuldbemiddeling, en is op lokaal 
vlak een unieke speler in het aanbieden van budget- en schuldhulpverlening aan de inwoners. 
De cijfers in het jaarverslag tonen een duidelijke behoefte bij de bevolking. Dit brengt ons bij het 
belang van een actieplan EHBS om zo te kunnen inzetten op diverse sporen van 
schuldhulpverlening. 
 
Korte duiding bij enkele cijfers voor we overgaan naar het voorstel van actieplan. 
3,8% van de meerderjarige bevolking had in 2015 2 of meer achterstallige kredieten.  
Het profiel van deze burgers is zeer divers, maar er is duidelijk een groter aandeel van 
alleenstaanden zonder kinderen, gevolgd door koppels met kinderen.  
De top 5 van schulden (Vlaams Gewest) bestaat uit nutsvoorzieningen (59,8%), 
gezondheidsschulden (51,4%), telecomschulden (43,8%), fiscale schulden (43,6%) en dan pas 
kredietschulden (32,5%). 
De oorzaken van schuldenlast zijn ook heel divers: de top 5 bestaat uit tekort aan administratieve 
vaardigheden, levensstijl niet in verhouding tot het inkomen, inkomen structureel te laag, ziekte, 
relatiebreuk of scheiding. 
 
In 2016 kwamen 1.556 burgers met betalingsproblemen langs in het OCMW. 
De dienst budget - en schuldhulpverlening bereikte in 2016 876 gezinnen en had 528 gezinnen in 
budgetbeheer. 

Beoordeling 
 

Gezien de diversiteit aan groepen, aan schuldeisers, aan een aangepaste aanpak leggen we een 
actieplan EHBS voor om op verschillende sporen te kunnen werken.  
De schuldenindustrie is een groeiend maatschappelijk probleem, waarbinnen de impact van 
incassobureau’s, gerechtsdeurwaarders en de advocatuur steeds groter wordt.  
 
Het OCMW Kortrijk is de enige publieke actor op het grondgebied van Kortrijk met een erkenning 
voor schuldbemiddeling waar de burger onmiddellijk terecht kan voor ondersteuning. Het CAW 
heeft die erkenning ook, maar bouwt momenteel zijn dienstverlening af en werkt met een 
wachtlijst. Binnen de hulpverlening zijn er evoluties naar:  
bv. meer persoonsvolgend budget binnen de sector van personen met een handicap die een 
partner zoeken bij het OCMW om mee in te staan voor het beheer van de middelen; 
bv. afbouw door het CAW van budgetbeheer ten voordele van preventieve begeleiding, 
groepswerking, … 
toegang tot laagdrempelige rechtsbijstand wordt moeilijker en duurder. 
 
Het is van fundamenteel belang dat er werk gemaakt wordt van een structurele aanpak van de  
schuldenproblematiek. Daarbij gaan we uit van wat nu al bestaat en willen we dit versterken door 
samenwerking en bijsturing om zo meer mogelijk te maken. 
 
We moeten werken op 4 sporen: 
preventie, curatie, fresh start en Ethisch Verantwoord Investeren (EVI) / signaalfunctie.  
 
1/ preventie 
Bij preventie kan er een ruim partnerschap en een actieplan uitgewerkt worden om schulden te 
vermijden, burgers te versterken of organisaties te sensibiliseren. 
Het partnerschap is te trekken met consumentenzaken, BIZ (budget in zicht CAW en regionaal), 
basiseducatie, communicatie, … 
Er wordt momenteel al ingezet op groepswerk voor mensen in budgetbeheer en begeleiding, op 
de budgetbeurs voor jongeren. Er zijn infosessies en gerichte acties binnen de wijkcentra bv. rond 
groene stroom.  
Waar kunnen we nog verder op inzetten? 
Met de consumentenbuddy’s kunnen we bijkomende stappen zetten. 
Rond de meest voorkomende schulden en eisers maken we afspraken bv. ziekenhuis, scholen, … 
om brieven aan te passen, gerechtskosten te vermijden. 
We werken samen met belangrijke schuldeisers voor en na verwijzing naar gerechtsdeurwaarder 



(52% van dossiers tussenkomst deurwaarder). Bijv. met fiscus, Parko- onderwijs- stad.. 
We plannen jaarlijks overleg in met vrederechters/arbeidsrechters in functie van degelijke 
verwijzingen. 
We bekijken mogelijkheden tot nauwere samenwerking met de integrale jeugdzorg voor de 
preventie van schulden bij jongeren.  
Wat is algemeen belangrijk om verder op in te zetten? 
Rechtendetectie en het uitputten van de rechten van de bevolking 
Uitbouw van budget-consumentenbuddy om gezinnen gericht te ondersteunen 
Inzetten op communicatie via SIEN, stadskrant, wijkkranten. 
  

 
2/ Curatie 
Als mensen achterop lopen met betalingen, is het belangrijk snel te handelen. De  
Kortrijkse burger kan vlot terecht bij het OCMW Kortrijk om het probleem te melden en samen de 
beste aanpak te bekijken. Focus ligt steeds op de minst ingrijpende hulpverlening en werking op 
maat. 
Als de problematiek te groot is, wordt er een aanvraag opgemaakt. 
De situatie wordt dan geanalyseerd binnen het voortraject: bundelen van schulden, contacteren 
van schuldeisers, gesprek met het gezin,... Vanuit deze analyse stellen we de cliënt één van 
volgende opties voor:  
Budgetbegeleiding en ondersteuning in het verder beheren van het budget en afbetalingsplannen 
Budgetbeheer: overnemen van het budget door een maatschappelijk werker van de sociale dienst 
die afspraken maakt met schuldeisers en mee zorgt voor de afbetaling van schulden en de 
betaling van basisnoden zoals huur, energie, ... 
Schuldbemiddeling: onderhandelen met schuldeisers voor afbetalingsplannen 
Doorverwijzing, begeleiding en opmaak van het verzoekschrift voor bewindvoering 
Bovenstaande diensten worden nu al aangeboden in de reguliere werking van het OCMW. 
CSR: voorstel om in collectieve schuldenregeling te gaan. Dit is van toepassing als mensen een 
overmatige schuldenlast hebben waar ze niet op eigen initiatief en binnen een redelijke termijn 
uitraken. De wet voorziet via CSR een fresh start. 
 
Voor het bovenstaande zorgt het voortraject nu al voor de voorbereidende werken en de opmaak 
van de nodige verslagen, maar we ontvangen de wettelijk voorziene vergoedingen niet (zie verder 
bij het voorstel voor de uitbouw van de dienst) Maar ook bij problemen tussen de advocaat-
schuldbemiddelaars en de schuldenaar treedt het voortraject vaak op. 
 
 
3/ fresh start CSR (collectieve schuldenregeling) 
De wet op de CSR voorziet in de schuldbemiddelaar iemand die het evenwicht zoekt tussen de 
belangen van de schuldenaar en de belangen van de diverse schuldeisers. Daarbij primeert het 
recht op menswaardig bestaan en beperkt men ook de tijd van de collectieve schuldenregeling. 
Menswaardig bestaan wil zeggen dat men prioritair de vaste kosten en voldoende leefgeld om te 
kunnen participeren aan de samenleving moet voorzien. Vervolgens wordt er met het restsaldo 
een plan opgesteld om de schulden af te betalen. Indien er onvoldoende restsaldo is, kan er in 
bepaalde situaties door de rechter een kwijtschelding van de schulden uitgesproken worden. Op 
die manier kunnen mensen in een uitzichtloze situatie opnieuw een fresh start krijgen. 
 
Het OCMW kan hierbij ook optreden als schuldbemiddelaar. Ook de advocatuur is vandaag actief 
als schuldbemiddelaar. De advocaten worden geconfronteerd met een aantal pijnpunten als 
schuldbemiddelaar voor de meer kwetsbare doelgroepen zijnde het belang van begeleiding en 
opvolging van deze groep, gespreide betalingen via budgetbeheer, uitputten van rechten om het 
inkomen van mensen te verhogen. 
Een kleine 20% van alle budgetbeheerdossiers van het OCMW zit ook al in collectieve 
schuldenregeling bij een externe schuldbemiddelaar. Er worden vanuit het voortraject tevens een 
60-tal verzoekschriften per jaar klaargestoomd die dan verder door de advocatuur worden 
voorgelegd aan  de arbeidsrechter die dan een schuldbemiddelaar aanduid. 
 
Voor de voorbereiding en de opmaak van verzoekschriften zijn er wettelijk vergoedingen voorzien. 
Momenteel ontvangt het OCMW niets aangezien we geen actieve werking hebben in CSR; het 
werk gebeurt evenwel al vandaag. 
Ons voorstel is om in antwoord op de vragen van de advocatuur en arbeidsrechtbank, onze 
verantwoordelijkheid als OCMW in de begeleiding van deze meest kwetsbare doelgroep op te 
nemen en niet enkel te zorgen voor de voorbereiding (zonder vergoeding nu) maar ook voor het 
indienen van verzoekschriften, de opvolging en budgetbeheer van de meest kwetsbare groepen 
(dan met vergoeding). 
 
Hieronder vindt u in detail het budgettair plaatje met ook de personele inzet indien we deze dienst 
uitbouwen en waarbij we op termijn uitgaan van een lopend bestand van collectieve dossiers van 
210 gezinnen in begeleiding. 
Belangrijkste voordelen – redenen om als OCMW hierop in te spelen: 
Aanvullend op advocatuur 
Expertise in het werken met kwetsbare doelgroepen en maatschappelijk werk 
Core business van het OCMW: klikken aan hervalpreventie en zorgen voor het uitputten van 



rechten, het opnemen van budgetbeheer 
Dynamisch inspelen op de vele wijzigingen in de inkomenssituatie van dit cliënteel (werkloosheid, 
ziekte, interimwerk, ...) 
 
 
4/ signaalfunctie en EVI Ethisch verantwoord invorderen 
We willen als OCMW, als Stad de voorbeeldfunctie opnemen in het factureren en opvolgen van 
betalingen en eventuele achterstand. 
We sensibiliseren dichte partners zoals stedelijke vzw’s maar ook scholen om correct met 
facturatie om te gaan en tijdig problemen te detecteren om verdere kosten te vermijden. 
We sensibiliseren de grotere schuldeisers en bovenlokale overheden om mee hun aanpak te 
bekijken en de schuldenindustrie aan te pakken. 
 
 
Budgettair plaatje voor de fresh start en uitbouw CSR 
De dienst collectieve schuldenregeling genereert enerzijds inkomsten en zorgt ook voor  
bijkomende uitgaven gezien de uitbreiding van het personeelsequivalent voor de opvolging van 
deze dossiers. 
 

I Jaar 1 2 3 4 5 6 

Netto 
vergoedingen 

99.108 145.278 184.241 215.509 238.576 252.914 

Aantal lopende 
dossiers 

60 110 150 180 200 210 

Behoefte MW 0.5 1.2 2.2 3 3.6 4 

Jurist 1 1 1 1 1 1 

Administratie 0.24 0.44 0.6 0.72 0.8 0.84 

Meerkost 
personeel 

139.600 200.152 251.030 291.580 321.124 338.954 

Netto kost 
(inkomsten 
versus 
uitgaven) 

-40.492 - 54.874 - 66.789 - 76.071 - 82.548 - 86.040 

Netto kost na 
extra 
besparing:  
Niet invullen 
0.3fte jurist 
2017-2020 
Niet vervangen 
0.5fte jurist na 
pensioen 2020 

-12.130 -26.512 -38.427 -577 -7.055 -10.546 

 
 
Voor deze netto kost gaan we ook onze middelen armoedebestrijding inzetten.  
Budget voor de andere sporen in het actieplan is niet voorzien en is reguliere werking. 

Financiële 
toetsing 

Budget De geraamde netto-kost van CSR wordt neemt toe, van 40.492 in eerste 
jaar tot 86.040EUR in zesde jaar. 
In vergelijking met het budget worden bedragen niet besteed ingevolge 
ziekte en vanaf 4° jaar ingevolge pensionering van een niet te vervangen 
jurist. Op basis hiervan bedraagt de netto-meerkost tov budget slechts 
12.130 in eerste jaar en 10.546 in zesde jaar. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd aangezien het resterend jaarlijks tekort variërend tussen 
12.130 en 38.427. Kan opgevangen worden vanuit het globaal krediet 
“sociale dienst”. 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

� Bespreking MAT OCMW februari 2017 
� CBS 13/03/2017 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen � Raming budget 

Tussenkomst ter 
zitting 

 



Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De Raad keurt de diverse stappen in het actieplan EHBS goed en geeft sociale dienst mandaat om 
dit verder uit te werken en op te nemen. 
De Raad gaat akkoord met de uitbouw van de nieuwe dienst fresh start CSR en geeft opdracht om 
de functie van jurist en 1 vte Maatschappelijk werker vacant te verklaren voor de opstart van 
deze dienst. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 11 

Onderwerp   Voorstel tot ten laste name van kosten advocatuur voor opmaak verzoekschriften collectieve 
schuldenregeling.  

Indiener Jonathan Vandervale Dienst Sociale Dienst 

 
 
 

Doelstelling In 2016 kende de dienst budget- en schuldhulpverlening een aanzienlijke toename (+30%) van 
de aanvragen. 
 
20 % van alle aanvragen zijn voorzien voor collectieve schuldenregeling. 
 
Gezien de grote administratieve opvolging werd er tot op heden altijd voor gekozen om hiervoor 
met externe advocatuur samen te werken. 
 
De toegang tot de advocatuur wordt moeilijker door de wijzigingen binnen de wetgeving voor de 
juridische bijstand enerzijds anderzijds door de interpretatie ervan door het bureau voor 
juridische bijstand in Kortrijk. 
 
Op basis van deze, en andere elementen, werd er op het MAT van 24.01.2017 beslist om de piste 
om als lokaal bestuur zelf de collectieve schuldenregeling op te nemen ( van opmaak 
verzoekschrift tot opvolging als schuldbemiddelaar) verder uit te werken. 
De uiterlijke timing hiervoor is september 2017. 
 
In tussentijd moeten we een oplossing vinden voor de opmaak van de verzoekschriften waarvoor 
de burger geen advocaat pro-deo krijgt. 
 
We namen contact op met een 2 advocaten(kantoren) waarmee we op heden een kwaliteitsvolle 
samenwerking kenden. I.c. ging het over TACK 51 en LVDA.  
Zij hebben hier een uitgebreide ervaring in. 
 
Daarnaast hebben we momenteel ook nood aan een oplossing voor de uitgebreide juridische 
vragen waar we op heden mee geconfronteerd worden.  
Veel vragen kunnen reeds intern ondervangen worden door het voortraject en de helpdesk van 
het Vlaams Centrum voor Schuldenlast. Echter voor de complexere vragen moeten we ook beroep 
kunnen doen op gespecialiseerde hulp. 
Daarom willen we ons, in die uitzonderlijke situaties, met juridisch advies laten bijstaan door deze 
advocatenkantoren. 
 
Op heden is er dus een reële nood om de verzoekschriften te kunnen laten opmaken door de 
advocatuur of een jurist alsook voor gespecialiseerd juridisch advies. 
Dit kan binnen de huidige personeelsbezetting niet opgenomen worden. 

 Stijging aantal verzoekschriften 
Hervorming van de juridische bijstand 
Traject naar structurele aanpak CSR binnen OCMW Kortrijk 

Financiële 
toetsing 

Budget Ten laste van exploitatiekosten (beperkte bedragen). 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

� 5 JULI 1998. - Wet betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van 
verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen. 

� 6 JULI 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 
juridische bijstand 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� MAT 23.02.2017 
� BCSD 14.02.2017 

Bijlagen 
 

� Flowchart verloop dossier CSR. 
� Flowchart verloop aanvraag Consult. 



Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist: 
� Om tijdelijk in samenwerking te gaan met advocatenkantoren TACK 51 en LVDA  
� Zij behandelen de dossiers CSR respectievelijk a rato van 262,50 € en 300 € excl. BTW  per 

dossier. 
� We ramen dat er tot september 2017 maximaal 20 dossier zullen zijn. 
� Goed voor een totaal budget van max 6 000 € excl. BTW. 
� Het juridisch advies zal in principe gebeuren a rato van 100 € excl. BTW per uur. Het 

uurtarief kan ook worden aangepast in functie van de complexiteit van het geval, in de vork 
tussen 75 € en 125 €. 

� Het OCMW neemt deze kosten ten laste neemt  op basis van vermelding op een lijst 
� Er is een engagement tot evaluatie en rapportering eind 2017 als er ondertussen geen eigen 

dienst collectieve zou opgestart zijn. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 12 

Onderwerp WZC De Zon Bellegem: aanpak opmaak wachtlijst en verhuis bewoners. 

Indiener Filip D’Haene 
Frank Claerhout 

Dienst 
 

Zorg Kortrijk 
Woonzorgcentra 

 
 
 

Doelstelling Doelgroep-bepaling van ons WZC “de Zon” in Bellegem. 

Feitelijke 
aanleiding 

Onze zorgcampus in Bellegem is in volle opbouw. Daarin is een WZC De Zon opgenomen waarin 
een programma van 96 wooneenheden zal gerealiseerd worden. In acht genomen de richtlijnen 
van de centrale overheden m.b.t. de bewonerspopulatie en onze huidige erkenningen binnen de 
WZC, moeten wij de doelgroep voor De Zon meer specifiëren, wetende dat Lichtendal sluit en dat 
St. Jozef ook vermindert met 48 wooneenheden. 

Beoordeling Oefening verdeling ROB-RVT – momentopname 15.12.16 
 
Erkenningsprofiel wooneenheden WZC op 31.12.16 
 

Aantal WE Biezenheem Ter Melle  De Weister Lichtendal Sint Jozef Totaal 
ROB   17   37  3 2 82  141 
RVT 73 62 43 46 95 319 
Totaal 90 99 46 48 177 460 

 
Noot: + 3 eenheden kortverblijf in St. Jozef en Biezenheem (totaal 6). 
 
 
Bewonersprofiel WZC op 31.12.16 
 

 
Zorgcategorie  
15.12.16 
 

 
Lichtendal 

 
De Weister 

 
Biezenheem  

 
Ter Melle  

 
Sint-Jozef 

 
Totaal 

ROB  O 
 

1  2 10 15 28 

ROB  D’ 
 

  4 5 16 25 

ROB  A 
 

 3 5 10 25 43 

ROB  B’ 
 

    6 6 

ROB  C’ 
 

1  6 13 23 43 

RVT  B 
 

 16 33 20 44 113 

RVT  BD 
 

15     15 

RVT  C 
 

 4 9 5 1 19 

RVT  CD 
 

31 23 32 37 51 174 

Totaal 
 

48 46 91 100 181 466 

 
 

� Voorstel WZC de Zon: we streven naar een bewonersprofielverhouding van 64 we RVT en 
32 we ROB. 

 
Start en beheer wachtlijst 
 
In principe verhuizen 48 we van Sint Jozef en 48 we van Lichtendal naar Bellegem. Voorlopig 
wordt voorgesteld om te streven naar de sluiting van Lichtendal (volledig) en 1 afdeling van Sint 
Jozef, nl. de Wielewaal. 
 
In het najaar van 2017 peilen we bij de bewoners naar de kandidaturen voor interne mutatie, 



alleen in Sint Jozef en Lichtendal. We vragen de bewoners vrij, welk alternatief ze willen. 
Dus geen systematische bevraging in Ter Melle, Biezenheem en de Weister, waar we wel 
openstaan voor individuele vragen om vrijwillige verhuis. 
 
Op 31.12.17 zijn die kandidaten dus gekend.  
 
We starten en openen dan een wachtlijst voor het publiek op 01.01.18.  
Intussen houden we een geïnteresseerdenlijst bij. 

Financiële 
toetsing 

Budget Voorafgaand aan peiling welke bewoners intern muteren zal de dagprijs voor 
“De Zon” moeten vastgesteld worden 

Visum ontvanger  Goedgekeurd. 

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� Vast bureau van 20 februari 2017. 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist dat er gestreefd wordt naar een bewonersprofielverhouding van 64 we RVT en 32 
we ROB. 
 
De raad beslist dat WZC Lichtendal volledig wordt gesloten alsook de afdeling Wielewaal van WZC 
Sint-Jozef. 
 
De raad beslist dat in het najaar van 2017 gepeild zal worden bij de bewoners van WZC Sint-Jozef 
en WZC Lichtendal naar de kandidaturen voor interne mutatie.  
 
De raad beslist dat de wachtlijst voor het publiek zal geopend worden op 1 januari 2018. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA 
 

 

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 13 

Onderwerp Sociale flats Bellegem: omschrijving doelgroep bewoners. 

Indiener Filip D’Haene Dienst  Zorg Kortrijk – Team Wonen 

 
 
 

Doelstelling Op de zorgcampus in Bellegem wordt naast een woonzorgcentrum met 96 wooneenheden (de 
Zon), ook een gebouw met 24 sociale flats gerealiseerd, dank zij o.a. ook subsidies van de VMSW. 
De raad dient de doelgroep voor de sociale flats in Bellegem vast te stellen. 

Feitelijke 
aanleiding 

Er komen 24 sociale flats bij op de campus in Bellegem.  
Akkerwinde (9 flats voor koppels waarvan 1 partner met dementie) verdwijnt. 
 
Voor de sociale flats in Bellegem dienen wij doelgroepen te bepalen.  
De positieve inhoudelijke evaluatie van Akkerwinde vraagt om de nood aan woonzorggelegenheid 
voor koppels waarvan 1 partner met dementie, mee te nemen in een nieuw algemeen 
doelgroepenbeleid. 

Beoordeling Ons OCMW realiseerde met betoelaging van de VMSW tot nu toe volgende sociale 
huisvestingsprojecten: 
1 De Nieuwe Lente – Heule (36 we) 
2 Dam 49 – Kortrijk (23 we) 
3 Overleiestraat 43 – Kortrijk (5 we) 
 
Ons OCMW besliste om net zoals bij de assistentiewoningen (vroegere serviceflats), ook een 
zorgdoelgroepenbeleid te voeren, temeer omdat zij liggen op een campus met meerdere 
zorgvoorzieningen w.o. een WZC. Bij sociale verhuur moet dit dan via een gemeentelijk 
toewijzingsreglement geregeld worden. 
 
Voor de projecten DNL, Dam en Overleie is beslist een mix van bewoners (50 % - 50 %) toe te 
laten:  
1 senioren (55 +) of personen met een fysieke handicap  
2 ouder wordende personen of medioren (40 – 55 j.): 
� in begeleid, beschermd, beschut wonen, kortom erkende begeleidingsvormen bij het c.a.w., 

psychiatrie en gehandicaptenzorg; 
� verder met problemen op meerdere levensterreinen (multiproblem) en daklozen. 
 
Wij stellen voor hetzelfde beleid door te trekken voor het project in Bellegem maar in een andere 
verhouding: 
� 20 we voor senioren (55 +) of personen met een fysieke handicap 
� 4 voor bijzondere doelgroepen cfr. huidig toewijzingsreglement (cfr. supra) 
 
Er is in de 4 dorpen redelijk veel nood aan functionele en geriefelijke woningen voor ouderen. 
Tezelfdertijd stijgen ook de betaalbare woonnoden voor oudere volwassenen met zorgindicaties. 
 
We stellen voor om een aanvraag in te dienen voor opname in het lokaal 
toewijzingsreglement voor de sociale flats in Bellegem. 
 
Verder zijn  ook volgende regels van het Sociaal Huurbesluit van toepassing: zie hier onder bij 
wetten en reglementen. 
 
Uiteindelijk worden de sociale flats aan het publiek dan als volgt gepresenteerd: 
“Deze sociale flats worden verhuurd volgens het Sociaal Huurbesluit. Dit betekent dat een 
kandidaat geen volle eigendom mag hebben en dat zijn inkomen beneden een bepaalde grens 
(voor sociale verhuur) moet liggen. De huur wordt berekend volgens het inkomen. 
20 flats worden toegewezen aan ouderen boven 55 jaar of personen met een fysieke handicap. 
4 flats worden voorbehouden aan kandidaten jonger dan 55 jaar met bijzondere zorgnoden.” 
 
Deze laatste groep kan niet vrij inschrijven. Dit kan enkel door een verwijzende instantie die 
begeleidings- en ondersteuningsgaranties biedt voor deze kandidaat-bewoner. 
 
De wachtlijsten zullen geopend worden parallel met deze van het woonzorgcentrum. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 



 

Wetten en 
reglementen 

Voor een sociale huurwoning wordt de huurprijs niet alleen op basis van het inkomen berekend, 
er zijn ook 2 toelatingsvoorwaarden die op het vermogen van de kandidaat-huurder betrekking 
hebben: 
 
1 Inkomensvoorwaarde 
Het inkomen van de kandidaat-huurder en zijn gezinsleden, mag tijdens het referentiejaar (2014) 
volgende grenzen niet overschrijden: 
� € 24.092 voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 
� € 26.111 voor een alleenstaande mindervalide; 
� € 36.137 voor samenwonenden of een gezin, verhoogd met € 2.020 per persoon  

ten laste die bij de referentiepersoon gedomicilieerd is. 
 
Deze bedragen worden nog geïndexeerd. 
Indien het inkomen tijdens het referentiejaar (2014) te hoog was, maar in het jaar van de 
aanvraag gedaald is onder de inkomensgrens kan men zich toch nog onder bepaalde voorwaarden 
inschrijven. 
Het inkomen van inwonende, ongehuwde kinderen (tot 25 jaar) wordt niet meegerekend, op 
voorwaarde dat ze zonder onderbreking hebben ingewoond.  
 
2 Eigendomsvoorwaarde 
Een persoon kan maar worden ingeschreven in het register der kandidaat-huurders voor zover 
noch hij, noch zijn gezinsleden, een woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik heeft in binnen- of buitenland. (Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt 
geen rekening gehouden met een in het Vlaams Gewest gevestigd campingverblijf.)  

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� Bespreking team wonen 24.10.16 
� Bespreking sociale dienst WZC 27.10.16 
� Bespreking staf Zorg Kortrijk 13.01.17 
� Bespreking MAT 26.01.17 
� Vast bureau van 20 februari 2017. 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist om voor de 24 sociale flats in Bellegem een akkoord te vragen in het gemeentelijk 
toewijzingsreglement voor een mix van senioren en andere doelgroepen in een verhouding: 

- 20 we voor senioren (55 +) of personen met een fysieke handicap 
- 4 voor bijzondere doelgroepen cfr. huidig toewijzingsreglement: 

o Personen in begeleid, beschermd, beschut wonen, kortom erkende 
begeleidingsvormen bij het c.a.w., psychiatrie en gehandicaptenzorg; 

o Personen met problemen op meerdere levensterreinen (multiproblem) en 
daklozen. 

 
De raad gaat akkoord om dan een aanvraag in te dienen voor opname in het lokaal 
toewijzingsreglement voor de sociale flats in Bellegem. 
 
Onverminderd is het Sociaal Huurbesluit van toepassing. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA 
 

 

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 14 

Onderwerp  Logementshuis Wandelingstraat 9: stopzetting huidige invulling en verdere aanpak. 

Indiener Filip D’Haene Dienst   Zorg Kortrijk – Team Wonen 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

 

Beoordeling 1. Stand van zaken kamer- of logementswonen 
 
1 Handboogstraat 30 – Kortrijk (8 we) > Wandelingstraat 9 – Kortrijk (5 we)  > 5 Korsakov-
bewoners 
2 Hoog Mosscher 5 tem 28 – Kortrijk > Reeds 10 dienstenovereenkomsten (geen Korsakov’s) 
 
Het profiel voor logements- en kamerwonen werd behouden, maar opgesplitst als volgt: 

- Wandelingstraat 9 (voorheen Handboogstraat 30) met begeleiding op de leefvloer: 
doelpubliek met laagste zelfstandigheid; 

- Hoog Mosscher nrs 5 t.e.m. 28 in Kortrijk met eerder beperkte begeleiding: doelpubliek 
met een hogere zelfstandigheidsgraad. 

 
De doelgroep hiervoor omschrijven we als: vooral oudere volwassenen die een 
onthaaltehuiscarrière of vergelijkbare levensloop in de 4 ° wereld achter de rug hebben. 
Indicaties: beperkt relatienetwerk, beperkte sociale en ADL - vaardigheden, weinig structuur in de 
organisatie van het eigen leven. Voor deze mensen zijn logementskamers een volwaardige 
woonvorm en als OCMW kunnen we hier een dam opwerpen tegen huisjesmelkers. 
 
De bewoners van het “logementhuis (logementskamer)” verblijven op duurzame wijze (zijn 
eindelijk “aangekomen”). Zij hebben gezien hun verleden en profiel, nood aan begeleiding op de 
leefvloer en bij multipele zorgbehoefte, ook aan zorgcoördinatie. De zorgcoördinatie wordt 
opgenomen door onze opnameverantwoordelijke, de begeleiding op de leefvloer door CAW 
Piramide. Dit laatste houdt ook de verplichte afname van een aantal uren poetshulp per maand in 
om een minimum norm aan hygiëne te verzekeren. 
 
Voor logements- en kamerwonen bepaalt een multidisciplinaire indicatiecommissie (1 
maatschappelijk werker team wonen, 1 maatschappelijk werker algemene sociale dienst OCMW – 
budgetbegeleiding, 1 maatschappelijk werker CAW) de kandidaten volgens een chronologische 
volgorde op de wachtlijst. 
 
Intussen werden in de Wandelingstraat 9, 5 alleenstaande oudere (ouder wordende) mannen 
opgenomen met bovengenoemd profiel met specificatie Korsakov.  
In de eerste woningenrij van Hoog Mosscher zijn intussen 10 dergelijke mensen gehuisvest, 
echter zonder de specificatie Korsakov. 
Al deze bewoners hebben dus een dienstenovereenkomst (geen huurovereenkomst) waarin 
begeleidingsverplichting is opgenomen, alsook bepaalde dienstverlening tegen bijkomende tarief 
(bvb. poetshulp). 
 
 
2. Evaluatie 
 
Voor de 5 kamerbewoners met specificatie Korsakov hadden we heel graag een projectsubsidie 
bekomen in het kader van het programma 'woonzorg in de Geestelijke Gezondheidszorg' - project 
Korsakov Zuid-West-Vlaanderen. Dit is echter niet goedgekeurd.  
 
Het was dringend nodig om ons te bezinnen over dit project ook al omdat diverse 
bewonersproblemen met heel wat interne spanningen, zich begonnen op te stapelen. 
 
Op 01.02.16 heeft het team wonen hierover gereflecteerd met het CAW, aangevuld met de eigen 
experts Kris Vermael en Natascha Boudrez (geronto-psychiatrische afdeling WZC St. Jozef) en 
Rita Wietendaele (Vesta psychiatrische thuiszorg).  
 
Volgende conclusies werden genomen: 
� Wandelingstraat 9 is niet functioneel: te steile trap en geen persoonlijke sanitaire unit zijn de 

voornaamste elementen, maar ook de concentratie van een zelfde probleemgroep op 1 



plaats. 
� Contractueel is er best een verplichte koppeling tussen woonst en budget (budgetbegeleiding, 

-beheer of voorlopige bewindvoering). 
� De begeleiding op de leefvloer is best empathisch en directief tezelfdertijd (het zijn 

psychiatrische patiënten). Dit staat (ietwat) haaks op het presentiemodel dat CAW nu toepast 
(aanklampend). Er moet duidelijkheid zijn en afspraken! 

� Daginvulling is zeer belangrijk en toch moeilijk. De eerste activiteit situeert zich dan ook in de 
woonst/kamer: activering in poetsen en schoonmaak, was doen, persoonlijke hygiëne. 
Andere activiteit kan bij gespecialiseerde centra gevolgd worden: dagopvang H. Familie, 
crisis- en/of dagopvang St. Jozef 

� Niet gemakkelijk maar interessant kunnen ook buddy’s – vrijwilligers zijn. 
 
 
3. Eerste aanzet voor een voorstel tot herschrijving van een project beschut wonen voor 
bewoners met ziekte van Korsakov: 
 
� We verlaten Wandelingstraat 9: OCMW denkt na over een nieuwe bestemming (kamers voor 

jongeren? Bijzondere jeugdzorg?).  
� Opvang van 4 bewoners Korsakov gespreid in de eerste woningenrij van Hoog Mosscher nrs 5 

t.e.m. 28. 
� Dienstenovereenkomst blijft maar gekoppeld aan budget-begeleiding, -beheer of voorlopige 

bewindvoering. 
� Gezinshelpster/zorgkundige van onze dienst die helpt en begeleidt en ondersteunt in de 

dagelijkse activiteiten. 
� De zorgkundige wordt gecoacht door onze zorgcoördinatoren An Declerck (via Vesta, ook 

woonzorgverleners) en Natascha Boudrez. 
 
 
4. Besluit 
 
1. Het is in de gegeven omstandigheden moeilijk en ook onverantwoord om Korsakov bewoners 
binnen een omkaderde omgeving nog zelfstandig te laten wonen. Wij stellen voor om voor de 
huidige bewoners naar een alternatief te kijken. 
 
2. We stellen voor om dit logementshuis ook voor de grotere groep die voor kamerwonen in 
aanmerking komt (cfr. profiel hierboven) niet meer te gebruiken gelet de bouwfysische 
tekorten van het huis, die alleen functionaliteiten betreffen: te steile trap, geen lift, 
gemeenschappelijk sanitair (wc en douche). 
 
3. Herbestemming? Het team wonen ziet voor de doelgroep oudere volwassenen en ouderen 
geen oplossingen, in dit huis wegens onder 2 genoemde bouwfysische tekorten. Ook het LOI heeft 
aan deze kamers geen nood. De sociale staf is overtuigd van de nood bij jongeren. Verschillende 
mogelijkheden worden opgenoemd: 

- Housing first voor thuislozen; 
- Kamerwonen voor jonge starters; 
- Begeleid Wonen voor probleemjongeren. 

Gelet op de gebrekkige expertise met deze doelgroep wordt dan eerder gekeken naar andere 
partners zoals SVK de Poort (bijzondere opdracht m.b.t. kamerwonen), CAW (jongerenbegeleiding 
de Link), Het Oranjehuis (Bijzondere jeugdzorg). 
 
Momenteel vinden verkennende gesprekken plaats, onder leiding van onze directeur welzijn, Nele 
Hofman, met diverse welzijnspartners, zoals SVK de Poort, het Oranjehuis, De Achtkanter, De 
Bolster en het CAW.  
De optie verkoop van het pand aan een welzijnspartner met afspraken over de bestemming wordt 
meegenomen in deze gesprekken. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

� Vast bureau van 20 februari 2017. 

Bijlagen  

Tussenkomst ter  



zitting 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist:  
� Stopzetting begeleid wonen Korsakovpatiënten in het logementshuis Wandelingstraat 9 te 

8500 Kortrijk, bij gebrek aan omkaderingsmogelijkheden. 
� Herhuisvesting van de bewoners van het pand Wandelingstraat 9 te Kortrijk in een voor hen 

verantwoorde en omkaderde omgeving. 
� Mandaat aan de waarnemend secretaris om het pand Wandelingstraat 9 Kortrijk ofwel te 

verkopen ofwel te verhuren aan een welzijnsorganisatie, met de voorwaarde dat de 
bestemming logementshuis behouden blijft. 

Opvolging en 

communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 15 

Onderwerp Aankoop van fietstaxi’s. Goedkeuring wijze van gunning. 

Indiener Bart Denys/Hanne Van Beneden  Dienst directie Welzijn 

 
 
 

Doelstelling Verplaatsingsmogelijkheden van personen met een verminderde mobiliteit in het Kortrijkse 
stadscentrum verbeteren door de inzet van fietstaxi’s.  

Feitelijke 
aanleiding 

In de Kortrijkse binnenstad is de vraag naar vervoer voor personen met een verminderde 
mobiliteit over kleine afstanden zeer hoog. Om extra belasting van het stadscentrum te 
vermijden, is het niet aangewezen om hiervoor extra bussen of auto’s in te leggen.  

Beoordeling 

 

In het kader van het streven naar een integraal mobiliteitsbeleid voor personen met een 
verminderde mobiliteit, wensen we met de aankoop van twee fietstaxi’s tegemoet te komen aan 
de hoge nood aan vlotte verplaatsingsmogelijkheden voor deze doelgroep in het Kortrijkse 
stadscentrum.  
 
De fietstaxi is een elektrisch ondersteunde fiets van degelijke kwaliteit die geschikt is om 
gedurende meerdere jaren, voornamelijk tijdens de zomermaanden, met een vrij hoge frequentie 
ingezet te worden. Vrijwilligers besturen de fietsen. Achteraan kunnen twee passagiers 
plaatsnemen. Een overkapping beschermt hen tegen de weerselementen. Daarnaast is er plaats 
voor eventuele bagage, een rolstoel of rollator. De kleur van de fiets wordt bepaald rekening 
houdend met de in het OCMW geldende afspraken. Tenslotte is het mogelijk om een posterpaneel, 
aangepast volgens de opdracht, op de achterkant te bevestigen waardoor de taxi als rondrijdend 
promo-item kan dienen.  
 
Zodra de fietstaxi’s en de vrijwilligers beschikbaar zijn, gaan we van start. Vanaf twee maanden 
voor de oplevering van de fietsen, zoeken we vrijwilligers. Een korte opleiding zorgt ervoor dat zij, 
voorzien van een geschikte outfit (helm en fluohesje), zich met de taxi’s en de passagiers veilig 
en gepast in het verkeer bewegen.  
 
In eerste instantie wensen we deze taxi’s in te zetten voor personen met een verminderde 
mobiliteit en hun eventuele begeleider op het traject “Station Kortrijk – Maandagmarkt”. De 
maandagmarkt is een gepast evenement om de fietstaxi’s zichtbaar te maken in het straatbeeld. 
Het korte traject leent zich goed voor een dergelijk initiatief en het geschikte doelpubliek is 
aanwezig. Om eventuele financiële drempels te vermijden en de vrijwilligers te vrijwaren van 
extra administratie is een rit op dit traject gratis. De lancering van de fietstaxi’s gebeurt op 
feestelijke wijze. Op dit kickoffmoment wordt de 1777-bus als zichtbaar vertrekpunt aan het 
station ingezet. 
 
Ook tijdens specifieke evenementen zoals de Sinksenfeesten of de Kerstmarkt, kunnen we de 
fietstaxi’s als pendeldienst inzetten. Op basis van een kleine  vergoeding kunnen de verschillende 
stadsdiensten de fietsen met chauffeur voor hun activiteit inhuren. Op termijn kan het gebruik 
van de fietstaxi’s eventueel uitgebreid worden naar een algemeen inzetbare taxidienst voor 
personen met een verminderde mobiliteit voor trajecten die zich op fietsafstand binnen het 
stadcentrum situeren. De fietstaxi’s zijn een geestige blikvanger die perfect in het concept van 
Kortrijk als fietsstad passen. Eens aangekocht zijn ze goedkoop, snel en goed voor het milieu.  
 
Mobiel vzw staat in voor het onderhoud en de stalling van de fietsen. Hieromtrent maken we in 
onderling overleg verdere afspraken die we in de bestaande samenwerkingsovereenkomst 
opnemen. Ook gaan we samen met de politie het verkeersreglement na en voorzien we eventuele 
aanpassingen zodat de fietstaxi’s zich reglementair en veilig op de baan begeven. Om zowel de 
vrijwilligers als de passagiers gerust te laten plaatsnemen op de fiets, voorzien we in een 
voldoende dekkende verzekering.   
 
 
Bestek 
Voor de voorwaarden en wijze van gunning van de fietstaxi’s, stelde facility een bestek op met nr 
20170420/BD/OPZB. 
 
De gunnningscriteria zijn: 

- Prijs – 80 punten 
- Waarborgtermijn – 15 punten 
- Wisselstukken – 5 punten 

 



We stellen als wijze van gunnen de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking voor. 
 
Volgende verkooppunten worden aangeschreven: 
Mobiel vzw, Max Mobiel, Fietskoetsen bvba, Cyclart, Cycle Maximus, Veloform, Trirota-Veloscout.  

Financiële 
toetsing 

Budget 15.000 euro (inclusief BTW) 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk. 
6. Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing 
van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter 
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; 
7. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
8. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen 
 

� Bijlage 1 “Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp 
aankoop fietstaxi’s”.  

� Bijlage 2 “Aan te schrijven verkooppunten”. 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad keurt het bestek nr 20170420/BD/OPZB. 
 
De raad gaat akkoord met als wijze van gunnen te kiezen voor de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
De Raad gaat akkoord met de lijst van aangeschreven verkooppunten.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 16 

Onderwerp Onderhoudsschilderwerken 2017. Voorstel tot gunning.  

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning voor dossier onderhoudsschilderwerken 2017. 

Feitelijke 
aanleiding 

De begroting van 2017 voorziet een aantal buitenschilderwerken die niet door de eigen technische 
dienst kunnen worden uitgevoerd: 
Buitenschilderwerk ramen zonnewijzer en verbinding Ten Olme: € 8.000 incl. 21% BTW 
Buitenschilderwerk dakranden Hoog Mosscher 5 tem 37 + 46 en 47 en buitenschrijnwerk Hoog 
Mosscher 46 tem 60: €20.000 incl. 6% BTW. 

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “Onderhoudsschilderwerken 2017” werd een bestek met nr. 
20170217/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 22.488,21 exclusief BTW of € 24.857,90 
inclusief BTW. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 19 januari 2017 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste in zitting van 19 januari 2017 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
� Jodecor, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke; 
� Depoortere C&F schilderwerken, Fazantenstraat 13 te 8530 Harelbeke; 
� SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde; 
� BEEL DECORATIE BVBA, Leegstraat 34 te 8780 Oostrozebeke; 
� Goeminne Alexander, Kortrijksestraat 91 te 8530 Harelbeke; 
� SCHILDERWERKEN DECRUY GUSTAVE BVBA, Lodewijk De Raetlaan 24A te 8870 Izegem; 
� SCHILDERSBEDRIJF VERLINDE BVBA, Waldreef 2A te 8750 Zwevezele. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 februari 2017 om 11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 15 oktober 2017. 
 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
� Jodecor, Doenaertstraat 18 te 8510 Marke (€ 33.645,10 exclusief BTW of € 37.325,56 

inclusief BTW); 
� Depoortere C&F schilderwerken, Fazantenstraat 13 te 8530 HARELBEKE (€ 30.848,52 

exclusief BTW of € 34.663,77 inclusief BTW); 
� SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde (€ 14.690,27 

exclusief BTW of € 16.419,07 inclusief BTW); 
 
Op 22 februari 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 bieder, zijnde SCHILDERWERKEN FDK BVBA, 
Kortrijksestraat 455 te 8020 Ruddervoorde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 14.690,27 exclusief BTW of € 16.419,07 inclusief BTW. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. In Ten Olme, lastens onderhoud. In Hoog Mosscher lastens 
investeringsdienst.  

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

Wetten en 
reglementen 

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

� De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

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

� Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 

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



van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 19 januari 2017 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming, de gunningswijze 
en lijst uit te nodigen schilderbedrijven. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� 3 offertes 
� Verslag van nazicht van de offertes 
� Tabel rekenkundig nazicht 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 februari 2017, 
opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “Onderhoudsschilderwerken 2017” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde SCHILDERWERKEN FDK BVBA, Kortrijksestraat 455 te 8020 
Ruddervoorde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 14.690,27 exclusief BTW of 
€ 16.419,07 inclusief BTW. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20170217/RL/OPZB. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 17 

Onderwerp Raamcontract levering vleeswaren - Perceel 1: verse vleeswaren. Voorstel tot gunning.  

Indiener Rik Lambert Dienst Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract via opdrachtencentrale voor de levering verse vleeswaren aan 
de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk en OCMW Zwevegem met een looptijd van 36 maanden. 

Feitelijke 
aanleiding 

Op 30 april 2017 verloopt het huidig raamcontract voor leveren vleeswaren en diende een nieuwe 
prijsvraag georganiseerd te worden. We stelden in samenspraak met de geïnteresseerde leden 

van W13, namelijk OCMW Zwevegem, een bestek op. OCMW Zwevegem gaf een mandaat aan 

OCMW Kortrijk om op te treden als opdrachtcentrale in deze opdracht.  In zitting van 17 
november 2016 keurde de Raad van OCMW Kortrijk de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze als algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking, goed en besliste om 
het dossier op te splitsen in 3 percelen, namelijk vers vlees, gevogelte en charcuterie, die 
afzonderlijk gegund zullen worden. 

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “raamcontract levering vleeswaren” werd een bestek met nr. 
20170103/RL/OOE opgesteld door de dienst Facility. 
De totale uitgave voor deze opdracht (3 percelen samen) wordt geraamd op € 1.046.749,18 
exclusief BTW of € 1.109.554,12 inclusief 6% BTW waarvan € 530.838,73 exclusief BTW of 
€ 562.689,05 inclusief 6% BTW voor het perceel verse vleeswaren. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 november 2016 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open 
offerteaanvraag. 
De aankondiging van opdracht 2016/S 226-412338 werd gepubliceerd op 23 november 2016 in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2016-535895 werd gepubliceerd op 18 november 2016 op 
nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 januari 2017 om 09.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 31 augustus 2017. 
 
Er werden 6 offertes ontvangen: 
� Brugse Vleescentrale nv, Blankenbergsesteenweg 173 te 8000 Brugge (€ 533.970,84 

exclusief BTW of € 566.009,09 inclusief 6% BTW); 
� Q-FOOD nv, INDUSTRIEZONE E 17, BUS 3 MOORTELSTRAAT 21B te 9160 Lokeren 

(€ 642.459,10 exclusief BTW of € 681.006,65 inclusief 6% BTW); 
� Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 te 8680 Koekelare (€ 520.428,16 exclusief BTW of 

€ 551.653,85 inclusief 6% BTW); 
� JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 ROTSELAAR (€ 703.392,72 exclusief BTW of € 745.596,28 

inclusief 6% BTW); 
� Meco nv, Leegaardsdijk 4 te 8400 Oostende (€ 506.156,15 exclusief BTW of € 536.525,52 

inclusief 6% BTW); 
� Mylle Marc, Gentsestraat 10-12 te 8500 Kortrijk (€ 493.365,39 exclusief BTW of 

€ 522.967,31 inclusief 6% BTW); 
 
Op 26 januari 2017 stelde de dienst Facility voor dit perceel het verslag van nazicht van de 
offertes op. 
De prijs van de offerte van Marc Mylle (€ 493.365,39 exclusief BTW) ligt voor het perceel vers 
vlees 7,06% onder de raming (€ 530.838,73 exclusief BTW). 
De te gunnen prijs van de 3 percelen samen (€982.518,19 excl. BTW) ligt 6,14% onder de 
geraamde totaalprijs (€ 1.046.749,18 exclusief BTW) 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de 
gunningscriteria) bieder, zijnde Mylle Marc, Gentsestraat 10-12 te 8500 Kortrijk, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW 
Zwevegem bij de gunning van de opdracht. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

Wetten en � Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 



reglementen maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 

� De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
25, en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening 
van verschillende aanbestedende overheden toelaat. 

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

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

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 17 november 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Publicatie opdracht op nationaal en Europees niveau 
� Proces Verbaal van opening 
� 6 offertes 
� Tabel rekenkundig nazicht 
� Verslag van nazicht van de offertes 
� Proces-verbaal van de smaak- en kwaliteitstesten 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 januari 2017 voor 
Perceel 1 (Verse vleeswaren), opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “raamcontract levering vleeswaren - Perceel 1 (Verse vleeswaren)” wordt gegund 
aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) 
bieder, zijnde Mylle Marc, Gentsestraat 10-12 te 8500 Kortrijk, tegen de eenheidsprijzen vermeld 
in de offerte van deze inschrijver. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20170103/RL/OOE. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 18 

Onderwerp Raamcontract levering vleeswaren - Perceel 2: gevogelte en kip. Voorstel tot gunning.  

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract via opdrachtencentrale voor de levering gevogelte en kip aan 
de woonzorgcentra van OCMW Kortrijk en OCMW Zwevegem met een looptijd van 36 maanden. 

Feitelijke 
aanleiding 

Op 30 april 2017 verloopt het huidig raamcontract voor leveren vleeswaren en diende een nieuwe 
prijsvraag georganiseerd te worden. We stelden in samenspraak met de geïnteresseerde leden 

van W13, namelijk OCMW Zwevegem, een bestek op. OCMW Zwevegem gaf een mandaat aan 

OCMW Kortrijk om op te treden als opdrachtcentrale in deze opdracht.  In zitting van 17 
november 2016 keurde de Raad van OCMW Kortrijk de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze als algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking, goed en besliste om 
het dossier op te splitsen in 3 percelen, namelijk vers vlees, gevogelte en charcuterie, die 
afzonderlijk gegund zullen worden. 

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “raamcontract levering vleeswaren” werd een bestek met nr. 
20170103/RL/OOE opgesteld door de dienst Facility. 
De totale uitgave voor deze opdracht (3 percelen samen) wordt geraamd op € 1.046.749,18 
exclusief BTW of € 1.109.554,12 inclusief 6% BTW waarvan € 316.081,37 exclusief BTW of 
€ 335.046,25 inclusief 6% BTW voor perceel gevogelte en kip. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 november 2016 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open 
offerteaanvraag. 
De aankondiging van opdracht 2016/S 226-412338 werd gepubliceerd op 23 november 2016 in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2016-535895 werd gepubliceerd op 18 november 2016 op 
nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 januari 2017 om 09.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 31 augustus 2017. 
 
Er werden 5 offertes ontvangen: 
� Brugse Vleescentrale nv, Blankenbergsesteenweg 173 te 8000 Brugge (€ 334.503,26 

exclusief BTW of € 354.573,46 inclusief 6% BTW); 
� Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 te 8680 Koekelare (€ 319.630,41 exclusief BTW of 

€ 338.808,23 inclusief 6% BTW); 
� Hofkip, Industrielaan 3 te 8930 Menen (€ 295.313,12 exclusief BTW of € 313.031,91 inclusief 

6% BTW); 
� JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 ROTSELAAR (€ 417.976,78 exclusief BTW of € 443.055,39 

inclusief 6% BTW); 
� Meco nv, Leegaardsdijk 4 te 8400 Oostende (€ 306.776,77 exclusief BTW of € 325.183,38 

inclusief 6% BTW); 
 
Op 21 februari 2017 voor Perceel 2 (Gevogelte en kip) stelde de dienst Facility het verslag van 
nazicht van de offertes op.  
De prijs van de offerte van Hofkip (€ 295.313,12 exclusief BTW) ligt voor het perceel kip en 
gevogelte 6,57% onder de raming (€ 316.081,37 exclusief BTW). 
De te gunnen prijs van de 3 percelen samen (€982.518,19 excl. BTW) ligt 6,14% onder de 
geraamde totaalprijs (€ 1.046.749,18 exclusief BTW) 
 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de 
gunningscriteria) bieder, zijnde Hofkip, Industrielaan 3 te 8930 Menen, tegen de eenheidsprijzen 
vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW 
Zwevegem bij de gunning van de opdracht. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

Wetten en 
reglementen 

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



de raad voor maatschappelijk welzijn. 
� De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
25, en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening 
van verschillende aanbestedende overheden toelaat. 

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

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

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 17 november 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Publicatie opdracht op nationaal en Europees niveau 
� Proces Verbaal van opening 
� 5 offertes 
� Tabel rekenkundig nazicht 
� Verslag van nazicht van de offertes 
� Overzicht scores zichtbare kwaliteit en smaaktesten 
� Proces-verbaal van de smaak- en kwaliteitstesten 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 februari 2017 
voor Perceel 2 (Gevogelte en kip), opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “raamcontract levering vleeswaren - Perceel 2 (Gevogelte en kip)” wordt gegund aan 
de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, 
zijnde Hofkip, Industrielaan 3 te 8930 Menen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van 
deze inschrijver. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20170103/RL/OOE. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 19 

Onderwerp Raamcontract levering vleeswaren - perceel 3: charcuterie. Voorstel tot gunning.  

Indiener Rik Lambert Dienst Facility 

 
 
 

Doelstelling Goedkeuring gunning raamcontract via opdrachtencentrale voor de levering charcuterie aan de 
woonzorgcentra van OCMW Kortrijk en OCMW Zwevegem met een looptijd van 36 maanden. 

Feitelijke 
aanleiding 

Op 30 april 2017 verloopt het huidig raamcontract voor leveren vleeswaren en diende een nieuwe 
prijsvraag georganiseerd te worden. We stelden in samenspraak met de geïnteresseerde leden 

van W13, namelijk OCMW Zwevegem, een bestek op. OCMW Zwevegem gaf een mandaat aan 

OCMW Kortrijk om op te treden als opdrachtcentrale in deze opdracht.  In zitting van 17 
november 2016 keurde de Raad van OCMW Kortrijk de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze als algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking, goed en besliste om 
het dossier op te splitsen in 3 percelen, namelijk vers vlees, gevogelte en charcuterie, die 
afzonderlijk gegund zullen worden. 

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “raamcontract levering vleeswaren” werd een bestek met nr. 
20170103/RL/OOE opgesteld door de dienst Facility. 
De totale uitgave voor deze opdracht (3 percelen samen) wordt geraamd op € 1.046.749,18 
exclusief BTW of € 1.109.554,12 inclusief 6% BTW waarvan € 199.829,08 exclusief BTW of 
€ 211.818,82 inclusief 6% BTW voor het perceel charcuterie. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 17 november 2016 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open 
offerteaanvraag. 
De aankondiging van opdracht 2016/S 226-412338 werd gepubliceerd op 23 november 2016 in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2016-535895 werd gepubliceerd op 18 november 2016 op 
nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 januari 2017 om 09.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 31 augustus 2017. 
 
Er werden 5 offertes ontvangen: 
� Brugse Vleescentrale nv, Blankenbergsesteenweg 173 te 8000 Brugge (€ 217.601,19 

exclusief BTW of € 230.657,26 inclusief 6% BTW); 
� Dekeyzer-Ossaer nv, Barnestraat 1 te 8680 Koekelare (€ 197.891,59 exclusief BTW of 

€ 209.765,09 inclusief 6% BTW); 
� JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 ROTSELAAR (€ 217.092,44 exclusief BTW of € 230.117,99 

inclusief 6% BTW); 
� MB- Quality Foods, Esserstraat 11 te 8550 Zwevegem (€ 193.839,68 exclusief BTW of 

€ 205.470,06 inclusief 6% BTW); 
� Meco nv, Leegaardsdijk 4 te 8400 Oostende (€ 187.266,91 exclusief BTW of € 198.502,92 

inclusief 6% BTW); 
 
Op 16 februari 2017 stelde de dienst Facility het verslag van nazicht van de offertes voor Perceel 
3 (charcuterie) op. 
De prijs van de offerte van MB- Quality Foods (€ 193.839,68 exclusief BTW) ligt voor het perceel 
charcuterie 3% onder de raming (€ 199.829,08 exclusief BTW). 
De te gunnen prijs van de 3 percelen samen (€982.518,19 excl. BTW) ligt 6,14% onder de 
geraamde totaalprijs (€ 1.046.749,18 exclusief BTW) 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de 
gunningscriteria) bieder, zijnde MB- Quality Foods, Esserstraat 11 te 8550 Zwevegem, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij OCMW Kortrijk optreedt in naam van OCMW 
Zwevegem bij de gunning van de opdracht. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

Wetten en 
reglementen 

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



� De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
25, en meer bepaald artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor rekening 
van verschillende aanbestedende overheden toelaat. 

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

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

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 17 november 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de 
gunningswijze. 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen 
 

� Publicatie opdracht op nationaal en Europees niveau 
� Proces Verbaal van opening 
� 5 offertes 
� Tabel rekenkundig nazicht 
� Verslag van nazicht van de offertes 
� Overzicht scores zichtbare kwaliteit en smaaktesten 
� Proces-verbaal van de smaak- en kwaliteitstesten 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 februari 2017 
voor Perceel 3 (charcuterie), opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “raamcontract levering vleeswaren - Perceel 3 (charcuterie)” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, 
zijnde MB- Quality Foods, Esserstraat 11 te 8550 Zwevegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in 
de offerte van deze inschrijver. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20170103/RL/OOE. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 20 

Onderwerp Armengoed Bissegem. Voorstel tot verkoop van de hoeve aan de Stad Kortrijk.  

Indiener Michaël Desmet Dienst Bestuur en organisatie 

 
 
 

Doelstelling  

Feitelijke 
aanleiding 

Het OCMW is eigenaar van de hoeve het Armengoed, gelegen langs de Tientjesstraat en de 
Ghellinckdreef  in Bissegem. De eigendom bestaat uit de hoeve zelf, bijhorende gronden die deels 
liggen in natuurgebied (reeds verkocht aan Natuurpunt vzw) en deels in een zone voor sociale 
verkaveling. 
 
Historiek 
Het “Armengoed” of “Hospitaalgoed” is gedeeltelijk geklasseerd en één van de oudst bekende 
hoeves in Bissegem. Deze hoeve werd voor het eerst vermeld in 1644, de oudste afbeelding 
dateert van 1752. 
 
In de loop der jaren werd de totale oppervlakte van de gronden verkleind door verschillende 
verkavelingen. De huidige oppervlakte in eigendom van het OCMW is 6 ha 91 a 73 ca. Zowel het 
woonhuis als de bijgebouwen zijn verouderd en dringend toe aan renovatie.  
 
Pacht 
De hoeve en de gronden worden verpacht aan Rita Termote-Rigolle, weduwe van Antoine Termote 
die de pacht heeft overgenomen van zijn vader, die pachter was sinds 1946. 
De pacht werd in onderlinge overeenkomst beëindigd. De hoeve en de gronden zijn vrij van pacht 
sinds eind 2014. 

Beoordeling Beschrijving van de eigendom: 
 
Geklasseerde hoeve met bijgebouwen. 
Bestemming: zone voor openbaar groen en recreatie (zonevreemd – overroepen door klassering). 
Oppervlakte: 86a 06ca. 
Percelen: A/195/B en A/197/C.  
De Stad wil een nieuwe invulling van de hoeve realiseren in samenhang met de inrichting van het 
aanpalend groengebied. Volgens de Stad is een (semi-) publieke functie voor hoeve en erf 
aangewezen.  
De hoeve en de gebouwen werden geschat door landmeterexpert Luc Callens. De schattingsprijs 
bedraagt € 400.000.   

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. Binnen globaal desinvesteringsbudget opgenomen voor € 450.000. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd vermits verkoopprijs overeenstemt met de schatting.   

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

� Raadsbeslissing van 27 november 2014: eindepachtregeling. 
� Raadsbeslissing van 18 juni 2015: verkoop van de gronden in groengebied aan Natuurpunt. 
� Raadsbeslissing van 16 juni 2016: kennisgeving van de genomen beveiligingsmaatregelen en 

stopzetting van de tijdelijke invulling.  

Besluitvormings-
proces 

� CBS 27/2/2017 

Bijlagen � Bijlage 1: schattingsverslag 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat principieel akkoord met verkoop van de hoeve Armengoed, Tientjesstraat 60 in 
Bissegem aan de Stad Kortrijk voor de prijs van € 400.000.  
 



De raad stelt de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid aan om de akte te 
verlijden.  
 
De raad beslist zich in de akte te laten vertegenwoordigen door de aangeduide commissaris van 
de afdeling Vastgoedtransacties.  
 
De raad beslist de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij het overschrijven van de akte. 
 
De raad beslist de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor onroerende investeringen in het 
kader van sociale projecten. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 21 

Onderwerp Werving van een gezamenlijke HR-manager voor Groep Kortrijk. Voorstel tot goedkeuring.  

Indiener An Spriet Dienst Wnd. secretaris 

 
 
 

Doelstelling Gezamenlijk en geïntegreerd personeelsbeleid en -beheer voor Stad, OCMW en de AGB’s SOK en 
PARKO 

Feitelijke 
aanleiding 

Zowel in de stad als in het OCMW is de functie van leidinggevende van de personeelsdienst en 
personeelsverantwoordelijke vacant. 
Met het oog op de integratie van de personeelsdiensten van Stad en OCMW kan een eerste stap 
gezet worden door de aanstelling van een gemeenschappelijke personeelsverantwoordelijke. Deze 
kan meteen ook instaan voor het personeelsbeleid en –beheer van de AGB’s. 

Beoordeling De functie werd vacant verklaard in het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 
jl. 
Het gaat om een functie op niveau A5a-A5b in contractueel verband. 
De stad Kortrijk werft aan.   
Gezien het gaat om een gezamenlijke functie zal de loonkost evenredig verdeeld worden onder de 
besturen waarvoor deze HR-manager werkzaam is. 
 
De Stad voert de selectieprocedure via Jobpunt Vlaanderen.  Het OCMW zal betrokken zijn bij de 
rekrutering door deelname aan de jury. 

Financiële 
toetsing 

Budget Neen. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd mits het vereist krediet voor het OCMW-aandeel voorzien 
wordt in de budgetwijziging 2017 en voor de volgende jaren in de 
aangepaste meerjarenplanning.  

 

Wetten en 
reglementen 

 

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad gaat akkoord met de werving door de stad Kortrijk met de aanwerving van een HR-
manager niveau A5a-A5b voor de “Groep Kortrijk” bestaande uit Stad, OCMW en AGB’s Parko en 
SOK Kortrijk 
De loonkost zal evenredig worden gedragen door Stad, OCMW en de AGB’s SOK en Parko. 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 22 

Onderwerp Aanleggen werfreserve via bevordering van de functie administratief medewerker (C1-3). 

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Aanleggen van een werfreserve van de functie administratief medewerker (C1-3)  d.m.v. een 
bevorderingsprocedure van niveau D (administratief assistent) naar niveau C (administratief 
medewerker).  

Feitelijke 
aanleiding 

Bieden van de mogelijkheid tot toekomstige opwaardering van niveau D (administratief assistent) 
naar niveau C (administratief medewerker)   

Beoordeling Momenteel zijn er 5 medewerkers in dienst die de functie van administratief assistent op D  
niveau uitoefenen. Zij voeren een puur administratieve functie uit ter ondersteuning van een  
bepaalde dienst, team of werking. De taakinhoud die zij uitoefenen situeert zich echter meer op C  
niveau dan op D niveau.  
 
In het verleden werden reeds procedures georganiseerd ter opwaardering van de functie van  
administratief assistent (D1-3) naar de functie van administratief medewerker (C1-3). De laatste  
procedure dateert reeds van 2008. Om de resterende medewerkers de kans te geven tot  
opwaardering van hun functie en hun de mogelijkheid te geven om door te stromen naar niveau  
C, stellen we voor om een werfreserve aan te leggen voor de functie van administratief  
medewerker (C1-3) en dit via een bevorderingsprocedure. Bij toekomstige vacantverklaringen van  
de functie administratief medewerker kan uit deze werfreserve geput worden. Op deze manier  
maken deze medewerkers in de toekomst kans op een opwaardering van hun functie.  
 
Wij stellen voor de alternatieve selectieprocedure in dit geval van bevordering zoals voorzien in  
ons selectiebeleid, te hanteren, omdat deze aan interne kandidaten meer kansen biedt bij de  
ontwikkeling van hun loopbaan.  Bij deze procedure worden de schriftelijke en mondelinge proef  
globaal  beoordeeld.   
 
We vragen de raad om de functie van administratief assistent (D1-3) via bevordering op te  
waarderen naar administratief medewerker (C1-3) en hiervoor een werfreserve aan te leggen  
waaruit kan geput worden bij toekomstige vacantverklaringen. We vragen de raad eveneens om  
de personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de bevorderingsprocedure en  
het bericht van aanleg werfreserve  te verspreiden vanaf 17 maart 2017. De raad kan de  
bevorderingsprocedure bekrachtigen in de zitting van 20 april. Over het aanvaarden en weigeren  
van de kandidaten kan beslist worden in dezelfde zitting. Over het vastleggen van de werfreserve  
kan beslist worden in de raad van 11 mei 2017.  

Financiële 
toetsing 

Budget Indien de 5 medewerkers deelnemen aan de bevordering en als ze allen 
slagen, dan bedraagt de totale jaarlijkse meerkost 8.702,52EUR. Dit kan 
opgevangen worden binnen de normale budgetmarges. 

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

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

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen 
 

 

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  



Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist: 
 

• Een opwaardering te bewerkstellingen van de functie administratief assistent (niveau D) naar 
administratief medewerker (niveau C) en voor deze laatste functie een werfreserve aan te 
leggen.  
 

• De personeelsdienst het mandaat te geven tot organisatie van de bevorderingsprocedure en 
deze te bekrachtigen in de zitting van 20 april 2017.  

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

• het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de  functie: raad 20 april 2017 
• vastleggen werfreserve in de raad van 11 mei 2017 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 23 

Onderwerp Bekrachtiging selectieprocedure deskundige personeel.  

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Vastleggen selectieprocedure deskundige personeel  

Feitelijke 
aanleiding 

Vacantverklaring functie deskundige personeel (2 VTE).  
 

Beoordeling In de raad van 16 februari werd de functie van deskundige personeel (2 VTE) vacant verklaard.  
Voor de invulling van de functies zullen de taken en verantwoordelijkheden van de huidige 
medewerkers eerst in kaart gebracht worden, om te zien wie welke taken nog kan opnemen.  Van 
daaruit willen we de 2 VTE nieuwe medewerkers gefaseerd in dienst nemen. 
 
De raad gaf in dezelfde zitting aan de personeelsdienst het mandaat  tot het organiseren van de 
selectieprocedure. Het mandaat werd verleend mits bekrachtiging van de selectieprocedure in de 
huidige raadszitting.  

 
We vragen de raad om onderstaande te bekrachtigen: 
 

• de bekendmaking van de vacatures en de inhoud van het vacaturebericht 
• de selectiecriteria en –technieken 
• de aard van de procedure 
• de minimale resultaten om geslaagd te zijn 
• het aanleggen van een verlengbare wervingsreserve van 2 jaar  
• de samenstelling van de selectiecommissie  
• het verloop van de selectie 

Financiële 
toetsing 

Budget Er is krediet voor 1 personeelslid. De 2° betrekking betreft bestendiging van 
een tijdelijke invulling ingevolge arbeidsduurverminderingen; deze vergt 
geen bijkomend krediet. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd. 

Wetten en 
reglementen 

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

Eerdere 
beslissingen 

� Raad 16 februari 2017: vacantverklaring deskundige personeel (2 VTE)   
 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad bekrachtigt de uitgewerkte acties zoals bepaald in de raad van 16 februari 2017: 
 

� de vacature wordt intern en extern bekendgemaakt via volgende kanalen: 
 

• het OCMW-internet, de nieuwsbrief, de teamvergaderingen 
• de VDAB-databank 
• de sociale media, met verwijzing naar de website 

 
� de inhoud van het bekendmakingsbericht bevat volgende gegevens: 

 
• de naam van de betrekking 
• een beknopte weergave van de functie-inhoud en –vereisten 
• de contactpersoon waar de kandidaten informatie kunnen krijgen: de 

leidinggevende en de selectieverantwoordelijke 



• de afsluitdatum voor het indienen van de kandidaturen, tenminste 2 weken later 
dan de datum van bekendmaking 

 
� Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten die beschikken 

over een algemeen bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld 
 

Indien er op de dag van het afsluiten van de kandidaturen meer dan 25 personen zich 
kandidaat gesteld hebben volgt een preselectie waarbij alleen kandidaten die voldoen aan 
één van de onderstaande 3 criteria toegelaten worden tot de eigenlijke selectie.  

 
• in het bezit van een algemeen bachelor diploma EN minimum 1 jaar relevante 

ervaring in loonadministratie 
• in het bezit van een diploma bachelor in sociaal werk, afstudeerrichting 

personeelswerk, sociaal juridische dienstverlening en maatschappelijke 
advisering   

• in het bezit van een algemeen bachelor diploma EN een aanvullend diploma 
adviseur payroll en sociale wetgeving gevolgd bij Syntra   

 
� de selectiecriteria zijn de competenties: 

 
• vakkennis 
• zelfstandig werken 
• samenwerken 
• resultaatgerichtheid 
• klantgerichtheid 
• kwaliteitsvol werken 
• communicatie 

 
� de selectietechnieken zijn: 

 
• schriftelijke proef:  

 
o uitwerken van functie gerelateerde case(s) en oefeningen met hierin een 

aantal concrete situatieschetsen uit het werkveld 
 

• mondelinge proef:  
 

o bevraging motivatie 
o reflectie op schriftelijke proef 
o competentiegerichte bevraging 

 
De Raad neemt akte van de aard van de procedure, zijnde een gewoon examen, dat resulteert in 
de opsomming van de geslaagde of geschikte kandidaten met motivatie. De Raad kiest uit deze 
lijst een kandidaat voor de invulling van toekomstige functies. 
 
De Raad beslist: 
 

• de minimale resultaten om geslaagd te zijn: 
 

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

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

 
� er wordt een verlengbare  werfreserve aangelegd voor maximum 2 jaar, te rekenen 

vanaf de maand, volgend op de datum waarop het PV van het laatste gedeelte van de 
selectieprocedure is afgesloten: van 1 mei 2017 tot 30 april  2019  

 
� de samenstelling van de selectiecommissie: 

 
o Nele Maelfait, diensthoofd payrol en administratie, Zorgbedrijf Roeselare, extern 
o Filip Ranson, consulent payrol, Attentia, extern  
o Katrien Remaut, teamverantwoordelijke loonadministratie, intern 
o Veerle De Bosschere, selectieverantwoordelijke, intern, secretaris van de jury 

 
� het verloop van de selectie als volgt vast te leggen: 

• verspreiding van de vacature                          28 februari 2017                        
• indienen van de kandidaturen op ten laatste    14 maart 2017                   
• schriftelijke proef                                           20 maart 2017         
• mondelinge proef                                           10 en 11 april 2017  
• vastleggen werfreserve in de raad                   20 april 2017 



 
� dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de huidige raadszitting in gesloten 

zitting: 
 

• het aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor de functie 
 

� dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de raadszitting van 20 april 2017 
(gesloten zitting): 
 

• aanstelling deskundige personeel + vaststellen werfreserve 
 
De Raad beslist de aanwervingen gefaseerd te laten gebeuren, na eventuele overdracht van 
bepaalde taken en verantwoordelijkheden of verschuiving van taken onder de huidige 
medewerkers.  

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 
 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 24 

Onderwerp Vacantverklaring functie jurist (A1a -A3a, 1 VTE, contractueel). 

Indiener  Veerle De Bosschere Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Invullen van de functie jurist (A1a-A3a, 1 VTE) en aanleggen van een verlengbare werfreserve 

Feitelijke 
aanleiding 

Opstart van de dienst collectieve schuldenregeling binnen de sociale dienst. 

Beoordeling In de huidige raadszitting wordt de opstart van de dienst collectieve schuldenregeling voorgelegd.  
De doelstelling van de dienst is werk te maken van een structurele aanpak van  
de steeds groter wordende schuldenproblematiek. Er zal gewerkt worden rond 4 pijlers:  
preventie, curatie, fresh start en signaalfunctie/ethisch verantwoord invorderen. Deze nieuw op te  
richten dienst zal op termijn de collectieve schuldendossiers 210 gezinnen opvolgen. De  
voorziene opstart is september 2017.  
 
Voor de uitbouw van deze dienst dient het personeelsequivalent uitgebreid te worden met 1 VTE  
jurist. De kost voor deze extra aanwerving zal deels worden opgevangen door het tekort aan  
equivalent binnen de sociale dienst en doordat de dienst collectieve schuldenregeling ook zelf  
inkomsten zal genereren. In 2020 gaat bovendien de huidige jurist die HT tewerkgesteld is met  
pensioen en zal niet vervangen worden.  
 
De voorziene indiensttredingsdatum van de nieuwe jurist is uiterlijk 1 september 2017. We  
vragen de raad echter om de functie nu reeds vacant te verklaren en de selectieprocedure te  
organiseren, dit om te anticiperen op een tijdige indiensttreding met het oog op een vlotte opstart  
van de nieuwe dienst.  
 
We vragen de raad om de personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de  
volledige selectieprocedure en het vacaturebericht te verspreiden vanaf 17 maart 2017.  
We vragen de raad eveneens om de personeelsdienst de toestemming te geven om een beroep te  
doen op Jobpunt Vlaanderen voor de organisatie en toewijzing van het assessment. De raad kan  
de selectieprocedure bekrachtigen in de zitting van 20 april 2017. Het aanvaarden en weigeren  
van de kandidaten voor deze selectieprocedure kan eveneens beslist worden in dezelfde raad.  
Over de aanstelling en het vastleggen van de werfreserve kan beslist worden in de raad van 15  
juni 2017.  

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. Zie nota over opstarten CSR.  

Visum Goedgekeurd.  

 

Wetten en 
reglementen 

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

Eerdere 
beslissingen 

 

Besluitvormings-
proces 

 
 

Bijlagen 
 

 

Tussenkomst ter 

zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist: 
 

• De functie van jurist vacant te verklaren en contractueel in te vullen via werving – niveau 
A1a-A3a, voltijds – 1 VTE 
 



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

• De personeelsdienst de toestemming te geven om een beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen 
voor de organisatie en toewijzing van het assessment 

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

• bekrachtiging selectieprocedure voor de functie jurist: raad 20 april 2017 
• het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad  20 april 2017 
• aanstelling en vastleggen van de werfreserve: raad van 15 juni 2017 

Opvolging en 
communicatie 

 

 



 

RAADSNOTA  

 

Openbare zitting van 16 maart 2017 | punt 25 

Onderwerp Vacantverklaring functie verantwoordelijke dienst voor onthaalouders.  

Indiener  Robbe Struyve Dienst Personeelsdienst 

 
 
 

Doelstelling Invullen van de functie verantwoordelijke dienst voor onthaalouders en aanleggen van een 
verlengbare werfreserve  

Feitelijke 
aanleiding 

Omwille van pensionering van de huidige functiehouder vanaf 1 juli 2017 komt er een equivalent 
van 0.50 VTE beschikbaar voor permanente invulling.  

Beoordeling In de zitting van 16 februari 2017 kende de raad de huidige functiehouder verantwoordelijke 
dienst voor onthaalouders eervol ontslag uit de dienst toe wegens pensionering vanaf 1 juli 2017. 
Hierdoor komt een equivalent van 0.50 VTE beschikbaar voor permanente invulling.   
 
Voor de functie verantwoordelijke dienst voor onthaalouders en verantwoordelijke kinderopvang is 
geen lopende werfreserve beschikbaar waaruit geput kan worden.  
 
Vooraleer er overgegaan wordt tot een externe werving, wordt eerst via procedure van interne  
doorstroom naar een interne invulling van de functie gezocht.   
 
We vragen de raad om de personeelsdienst het mandaat te geven tot het organiseren van de  
volledige selectieprocedure en het vacaturebericht te verspreiden vanaf 17 maart 2017. De raad  
kan de eventuele externe procedure bekrachtigen in de zitting van 20 april 2017. Het  
aanvaarden en weigeren van de kandidaten voor deze selectieprocedure kan eveneens beslist  
worden in dezelfde raad. Over de aanstelling en het vastleggen van de werfreserve kan beslist  
worden in de raad van 18 mei 2017.  

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. Vervanging ingevolge pensionering.  

Visum Goedgekeurd.  

Wetten en 
reglementen 

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

Bijlagen  

Tussenkomst ter 
zitting 

 

Stemmen  

Voorstel van 
beslissing 

De raad beslist: 
 

� De functie van verantwoordelijke dienst voor onthaalouders vacant te verklaren en 
contractueel in te vullen via werving (enkel indien procedure interne doorstroom geen 
kandidaten heeft opgeleverd) – niveau B1-3, halftijds – 0,50 VTE 
 

� Dat tevens over volgende nog beslist zal worden in de volgende raadszittingen: 
 
Bekrachtiging selectieprocedure voor de functie verantwoordelijke dienst voor onthaalouders: 
raad 20 april 2017 
Het aanvaarden en weigeren van de kandidaten: raad 20 april 2017 
Aanstelling en vastleggen van de werfreserve: raad van 18 mei 2017 

Opvolging en 
communicatie 

 

 
 


