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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem 

Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be 

 

 

VERSLAG 

RAAD D.D. 18 APRIL 2017 

 

Aanwezig: Carol Bostyn, Ann Cosaert, Sofie Dehullu, Miryam Laverge, Pascal Maertens, Guido 

Margodt, Vic Ravelingeen, Carine Vaes, Antoon Vanassche, Andres Vandenborre, 

raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Jan Vanlangenhove, secretaris 

Afwezig Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur. 

Zij verontschuldigt de burgemeester, die schriftelijk delegatie verleent aan de schepen van sociale zaken, 

dhr. Marc Claeys. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

 

1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting OCMW-raad d.d. 14.03.2017. 

Het verslag werd u bezorgd samen met de agenda van de zitting. 

Er zijn geen wijzigingen te melden. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen het verslag en de notulen goed te 

keuren. 

 

 

2. Aktename jaarverslag schuldbemiddeling. 

De sociale dienst van het ocmw is erkend als instelling voor schuldbemiddeling.  

 

De resultaten van het voorbije werkjaar moeten middels een jaarverslag gerapporteerd worden aan het 

departement welzijn, volksgezondheid en gezin, afdeling welzijn en samenleving. 
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Aktename van het jaarverslag van de instelling voor schuldbemiddeling bestemd voor het departement 

Welzijn, gezondheid en gezin, afdeling welzijn en samenleving. 

 

 

PATRIMONIUM EN WERKING 

 

3. Aktename van de gunning van de overheidsopdracht "Raamcontract levering vleeswaren".  

In zitting van 08.11.2016 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan OCMW Kortrijk voor het 

voeren van de opdracht “Raamcontract levering vleeswaren”, bij wijze van open offerteaanvraag met 

Europese publicatie. 

 

De gegadigden hadden tijd tot 03.01.2017 voor het indienen van een offerte.  

 

De gegadigden werden telkens beoordeeld op:  

- prijs (50 punten) 

- smaaktesten op stalen (45 punten) 

- leveringsmodaliteiten en catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en klachtenbehandeling 

(5 punten)  

 

Voor perceel 1 (verse vleeswaren) werden 6 offertes ingediend, waarvan 4 voldeden aan de selectiecriteria 

en het formeel en materieel nazicht. 

 

OCMW Kortrijk gunde deze opdracht in zitting van 16.03.2017 aan de meest voordelige inschrijver, met 

name Mylle Marc, Gentsestraat 10-12 te Kortrijk aan de voorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

201701103/RL/OOE voor een totale prijs van € 493.365,38 excl. BTW.  

 

Voor perceel 2 (gevogelte en kip) werden 5 offertes ingediend, waarvan 3 voldeden aan de selectiecriteria 

en het formeel en materieel nazicht. 

 

OCMW Kortrijk gunde deze opdracht in zitting van 16.03.2017 aan de meest voordelige inschrijver, met 

name Hofkip, Industrielaan 3 te 8930 Menen aan de voorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

201701103/RL/OOE voor een totale prijs van € 295.313,12 excl. BTW.  

 

Voor perceel 3 (charcuterie) werden 5 offertes ingediend, waarvan 4 voldeden aan de selectiecriteria en 

het formeel en materieel nazicht. 

 

OCMW Kortrijk gunde deze opdracht in zitting van 16.03.2017 aan de meest voordelige inschrijver, met 

name MB- Quality Foods, Esserstraat 11 te 8550 Zwevegem aan de voorwaarden vastgelegd in het bestek 

met nr. 201701103/RL/OOE voor een totale prijs van € 193.839,68 excl. BTW.  

 

De stand-still periode voor alle 3 de percelen liep af op 06.04.2017. 

 

De nieuwe overeenkomst vangt aan op 01.05.2017 en heeft een looptijd van 36 maanden. 
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Aan deze voorwaarden bedraagt de geraamde kostprijs voor het OCMW in het totaal € 187.258,91 excl. 

BTW (voor perceel 1 € 91.196,78 excl. BTW, voor perceel 2 € 64.836,36 excl. BTW en voor perceel 3 

€ 31.255,77) voor de volledige looptijd.  

 

Aktename. 

 

 

4. Huur woning Minister A. Detaeyestraat 37. 

De sociale bouwmaatschappij Eigen haard biedt ons een woning te huur aan in de Minister A. Detaeyestraat 

37. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. De gebruiksovereenkomst afgesloten met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, voor het 

gebruik van de woning gelegen Minister A. Detaeyestraat 37 te Zwevegem, te verlengen voor de 

periode van 01.06.2017 tot en met 31.05.2018. 

2. Als maandelijkse huurprijs 311,00 euro/maand te betalen aan Eigen Haard.  

3. De woning verder te gebruiken als doorgangswoning. 

4. Aan de bewoner een dagvergoeding aan te rekenen ten belope van 14,00 euro/dag, inclusief 

nutsvoorzieningen. 

 

 

5. Huur woning Minister A. Detaeyestraat 39. 

De sociale bouwmaatschappij Eigen haard biedt ons een woning te huur aan in de Minister A. Detaeyestraat 

39.  

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. De gebruiksovereenkomst afgesloten met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, voor het 

gebruik van de woning gelegen Minister A. Detaeyestraat 39 te Zwevegem, te verlengen voor de 

periode van 01.06.2017 tot en met 31.05.2018. 

2. Als maandelijkse huurprijs 322,00 euro per maand te betalen aan Eigen Haard.  

3. De woning verder te verhuren tegen een maandelijkse huurprijs van 400,00 euro.  

 

 

FINANCIËN 

 

6. Betaalbaar stellen uitgaven. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen de uitgaven betaalbaar te stellen. 
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VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

7. Varia. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.14 uur. 


