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VERSLAG 

RAAD D.D. 13 MAART 2018 

 

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

Margodt, Martine Segaert, Carine Vaes, Antoon Vanassche, Andres Vandenborre, 

raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; 

Jan Vanlangenhove, secretaris 

  

  

De voorzitter opent de vergadering om 19.16 uur. 

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

Marc Claeys. 

 

De voorzitter meldt dat er een bijkomend punt werd ingediend door de CD&V-fractie. Dit punt werd 

toegevoegd aan de agenda als B1 in openbare zitting.  

 

Het betreft 'Aanduiden OCMW-vertegenwoordiger in cv Eigen Haard Zwevegem". Raadslid G. Margodt heeft 

gereageerd op dit agendapunt door zich tevens kandidaat te stellen voor beide functies. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

 

1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting OCMW-raad d.d. 13.02.2018. 

Het verslag werd aan de raadsleden bezorgd samen met de agenda van de zitting. 

De OCMW-secretaris vraagt om volgende aanpassing te doen aan agendapunt 4 in openbare zitting: 

In zitting van 13 februari  werd het perceel E 20.B te koop gesteld. Dit dossier werd foutief toegewezen aan 

notariskantoor Denys. De toewijzing moet gebeuren aan notariskantoor Devos, Mullie, Turpyn en Voet. 

 



De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)” om zich akkoord te verklaren 

met deze aanpassing en vervolgens het verslag en de notulen van de zitting van 13 februari 2018 goed te 

keuren. 

 

PATRIMONIUM EN WERKING 

 

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. 

 

Het jaarverslag is te consulteren in Cobra@Home. 

 

De Raad neemt akte. 

 

3. Aktename van gunning van OCMW Kortrijk van de overheidsopdracht "Raamcontract 

leveringen diepvriesvoeding 2018-2020". 

In zitting van 12 september 2017 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan OCMW Kortrijk voor 

het voeren van deze opdracht, bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking. 

 

OCMW Kortrijk publiceerde de aankondiging van opdracht 2017-529888 op 3 oktober 2017. De offertes 

dienden het bestuur ten laatste op 7 november 2017 om 09.00 uur te bereiken. 

De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 5 juli 2018. 

 

OCMW Kortrijk ontving 4 offertes: 

 't Vriesmanneke bvba, Menensesteenweg 216 te 8940 WERVIK (€ 485.760,58 exclusief BTW of 

€ 514.906,21 inclusief 6% BTW); 

 JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 ROTSELAAR (€ 426.093,26 exclusief BTW of € 451.658,86 inclusief 6% 

BTW); 

 Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle (€ 447.152,08 exclusief BTW of € 473.981,20 inclusief 

6% BTW); 

 Esca Food, Waterven 5 te 8501 HEULE (€ 476.888,57 exclusief BTW of € 505.501,88 inclusief 6% BTW); 

 

Op 19 december 2017 stelde de dienst Facility van OCMW Kortrijk het verslag van nazicht van de offertes op. 

 

De offertes van Java BVBA en Solucious NV werden als onregelmatig beoordeeld omdat het aantal niet-

ingevulde posten meer dan 5% van het totale gecorrigeerde inschrijvingsbedrag vertegenwoordigt. 

 

De overige 2 offertes werden beoordeeld op basis van:  

 Prijs (op 50 punten),  

 Kwaliteit (op 25 punten) 

 Smaak (op 20 punten): beoordeeld bij smaaktesten op 11 december 2017. 

 Leveringsmodaliteiten, catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en klachtenbehandeling (op 5 

punten). 



 

De beoordeling van de offertes wordt als volgt samengevat: 

 

Nr. Naam 

Score prijs Score 

kwaliteit 

Score smaak Score 

leveringsvoor

-waarden 

Totaal Score 
Prijs excl. 

BTW 

1 Esca Food 50/50 12,25/25 12,14/20 5/5 79,39/100 € 476.888,57 

2 ‘t Vriesmanneke 49,09/50 15,17/25 11,72/20 5/5 80,98/100 € 485.760,58 

 

De prijs van de beste bieder ligt 3,28% onder de raming. 

 

OCMW Kortrijk gunde deze opdracht in zitting van 22 februari 2018 aan de meest voordelige inschrijver, met 

name 't Vriesmanneke bvba, Menensesteenweg 216 te 8940 Wervik, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 

offerte van deze inschrijver. 

 

De nieuwe overeenkomst vangt aan op 01 april 2018 en heeft een looptijd van 24 maanden. 

 

Aan deze voorwaarden bedraagt de geraamde kostprijs voor het OCMW € 46.532,07 voor een jaar of € 

93.064,13 incl. BTW voor de volledige looptijd. Ten opzichte van onze initiële raming (louter voor OCMW 

Zwevegem), ligt het gegunde bedrag  in totaliteit 11,76 % lager dan de raming. 

 

De gegunde prijzen liggen m.a.w. lager dan de prijzen die we voorheen hadden. Door deze overheidsopdracht 

hebben wij de garantie verder van competitieve prijzen te kunnen genieten. 

 

De Raad neemt akte. 

 

4. Aktename van gunning van OCMW Kortrijk van de overheidsopdracht "Raamcontract droge 

voeding 2018-2021". 

In de zitting van 12 september 2017 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan OCMW Kortrijk 

voor het voeren van deze opdracht, bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking. 

 

De aankondiging van opdracht 2017-529887 werd gepubliceerd op 3 oktober 2017. De offertes dienden 

OCMW Kortrijk ten laatste op 7 november 2017 om 09.30 uur te bereiken. De verbintenistermijn van 240 

kalenderdagen eindigt op 5 juli 2018. 

 

• OCMW Kortrijk ontving 2 offertes: 

o JAVA bvba, Wingepark 10 te 3110 Rotselaar (€ 1.378.558,30 exclusief BTW of € 1.461.271,80 

inclusief 6% BTW); 

o Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle (€ 1.277.122,20 exclusief BTW of € 1.353.749,53 

inclusief 6% BTW); 

 

 

Op 8 januari 2018 stelde de dienst Facility van OCMW Kortrijk het verslag van nazicht van de offertes op. 

De offertes werden beoordeeld op basis van:  

o Prijs (op 60 punten),  



o Smaak (op 30 punten): via smaaktesten op stalen d.d. 18.12.2017. 

o Leveringsmodaliteiten, catalogus, duurzaam ondernemen, communicatie en klachtenbehandeling (op 

10 punten). 

 

De beoordeling van de offertes wordt als volgt samengevat: 

 

Nr. Naam 

 

Score prijs 

 

Score smaak 

Score 

leveringsvoor-

waarden 

Totaal Score Prijs excl. BTW 

1 Solucious 60.00/60 15,29/30 10/10 85,29/100 € 1.277.122,20 

2 Java bvba 55,59/60 17,46/30 10/10 83,05/100 € 1.378.558,30 

 

De prijs van de beste bieder ligt 2,07% boven de totale raming. 

 

OCMW Kortrijk gunde deze opdracht in zitting van 22 februari 2018 aan de meest voordelige inschrijver, 

met name Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte 

van deze inschrijver. 

 

De nieuwe overeenkomst vangt aan op 01 april 2018, en heeft een looptijd van 36 maanden. 

 

Aan deze voorwaarden bedraagt de geraamde kostprijs voor het OCMW € 93.265,87 voor een jaar of € 

279.797,60 incl. BTW voor de volledige looptijd. Ten opzichte van onze initiële raming (louter voor OCMW 

Zwevegem), ligt het gegunde bedrag  in totaliteit 6,42 % lager dan de raming.  

 

De gegunde prijzen leunen vrij dicht aan bij de prijzen die we voorheen hadden. Dit betekent dat we 

voorheen ook al competitieve prijzen konden bedingen. Door deze overheidsopdracht hebben wij de 

garantie verder van competitieve prijzen te kunnen genieten. 

 

De Raad neemt akte. 

 

5. Goedkeuring procedure handhygiëne. 

Goedele Declercq, hoofdverpleegkundige in het woonzorgcentrum volgt momenteel een opleiding (bachelor-

na-bachelor) waarbij ze een eindwerk moet maken. Na overleg met de directie van het woonzorgcentrum 

werd beslist om hierbij te streven naar een werkdocument dat ook na het afstuderen nuttig kan gebruikt 

worden in het woonzorgcentrum. 

Gezien handhygiëne zeer belangrijk is binnen de zorg, dit ter voorkoming van infecties, werkte Goedele een 

bruikbare procedure uit rond handhygiëne. Het is de bedoeling dat deze procedure in het bestaande 

kwaliteitshandboek van het woonzorgcentrum wordt opgenomen en geïmplementeerd wordt in de werking 

van het woonzorgcentrum. Volgens het kwaliteitsdecreet moet iedere nieuwe procedure goedgekeurd worden 

door de hoogste beheersinstantie van de organisatie, in ons geval de Raad dus. 

Vandaar de vraag tot goedkeuring van deze nieuwe procedure. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)” om de procedure handhygiëne 

goed te keuren. 

 



6. Goedkeuren voorontwerp bouwproject Otegemstraat 71 LOI. 

Het OCMW is eigenaar van appartementen in de Otegemstraat 71 te Zwevegem. Het gelijkvloers van het 

gebouw is eigendom van Belfius, de verdiepingen van het OCMW. Boven Belfius-bank bezit het OCMW 4 

appartementen. Een grondige renovatie dringt zich op.  

 

Om dit renovatieproject te realiseren werd in de OCMW-raad van 14 maart 2017 opdrachtdocumenten 

goedgekeurd voor de aanstelling van een ontwerper. In de raad van 13 juni 2017 werd Pascal Schneider 

Architectuur, Sint-Denijsplaats 5, 8554 Zwevegem aangesteld als ontwerper. 

 

De ontwerper is klaar met zijn voorontwerp. Dit voorontwerp werd besproken in aanwezigheid van de 

ontwerper in het vast bureau van 20 februari 2018. De bestaande toestand werd overlopen met duiding van 

de gemaakte keuzes bij het voorontwerp. De vragen van de respectievelijke diensten en van de leden van het 

vast bureau werden overlopen. Een aantal vragen worden meegenomen naar het uiteindelijke ontwerp. Voor 

de bekleding van de gevel werd het kleur natuurrood weerhouden. 

 

Volgens de ontwerper is de dragende constructie nog in heel goede staat (betonskelet). Een volledige afbraak 

was dan ook geen optie. De bank en de appartementen functioneren volledig los van elkaar. De 

binnentrap van 0 naar 1 wordt behouden van 1 naar 2 wordt een nieuwe trap voorzien. De gevel is niet in 

orde, er is geen isolatie in de spouw, energetisch is gebouw van weinig waarde, structureel is het wel in orde. 

Hij stelt dan ook voor om het gebouw te strippen en aan gevelrenovatie te doen. 

 

Het nieuwe project telt 10 studio’s  en er wordt een lift voorzien. Op het gelijkvloers wordt een nieuw sas 

gemaakt en hij stelt voor om gebruik te maken van het hellend vlak van de bank (toegankelijkheid). Op de 

eerste verdieping worden 5 studio’s voorzien van gemiddeld 33m², 4 aan straatzijde en 1 achteraan.  

Studio 9 is bestemd voor een single, studio’s 10 en 5 zijn rolstoelvriendelijk. Op de  2de verdieping is een 

wasplaats voorzien.  Er wordt ook een ruim terras voorzien. De gevelbekleding wordt voorgesteld in 

natuurrood. 

 

De uitvoering wordt geraamd op 900.000 euro incl. btw en erelonen. 

 

Aan de raad wordt nu de goedkeuring gevraagd van het voorontwerp. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)” om  

1. Akkoord te gaan met het voorontwerp  (dossier in bijlage) voor de bouw van 10 studio’s in de 

Otegemstraat 71 te 8550 Zwevegem zoals voorgesteld door de ontwerper de heer Pascal Schneider. 

2. Opdracht te geven aan de ontwerper om dit voorontwerp verder uit te werken naar een definitief ontwerp 

dat opnieuw zal voorgelegd worden aan de raad in een latere zitting. 

 

 

PERSONEEL 

 

7. Vacant verklaren van vakantiejobs. 

Sedert jaren worden jobstudenten in onze organisatie ingeschakeld in de zomermaanden, om de continuïteit 

van de dienstverlening te verzekeren. 

 



Wij kregen voor de zomer 2018 de volgende aanvragen: 

 

Functie Periode Pvh GEM/ 

OCMW 

Toelichting 

Verpleging & verzorging van 1 t/m 31 juli 2018 38 OCMW  Anemoon & Anjer 

Verpleging & verzorging van 1 t/m 31 juli 2018 38 OCMW  Balsemien & Begonia 

Verpleging & verzorging van 1 t/m 31 juli 2018 38 OCMW  Camelia & Crocus 

Verpleging & verzorging van 16 juli t/m 19 augustus 2018 38 OCMW  Anemoon & Anjer 

Verpleging & verzorging van 16 juli t/m 19 augustus 2018 38 OCMW  Balsemien & Begonia 

Verpleging & verzorging van 16 juli t/m 19 augustus 2018 38 OCMW  Camelia & Crocus 

Verpleging & verzorging van 16 juli t/m 19 augustus 2018 38 OCMW  Aster & Boterbloem 

Verpleging & verzorging van 1 t/m 31 augustus 2018 38 OCMW  Anemoon & Anjer 

Verpleging & verzorging van 1 t/m 31 augustus 2018 38 OCMW  Balsemien & Begonia 

Verpleging & verzorging van 1 t/m 31 augustus 2018 38 OCMW  Camelia & Crocus 

Verpleging & verzorging van 1 tot 31 augustus 2018 38 OCMW  Aster & Boterbloem 

Logistiek van 16 juli t/m 17 augustus 2018 38 OCMW  Anemoon & Anjer 

Logistiek van 16 juli t/m 17 augustus 2018 38 OCMW  Balsemien & Begonia 

Logistiek van 16 juli t/m 17 augustus 2018 38 OCMW  Camelia & Crocus 

Onderhoud van 12 juli t/m 10 augustus 2018 38 OCMW   

Onderhoud van 23 juli t/m 22 augustus 2018 38 OCMW   

Onderhoud van 23 juli t/m 22 augustus 2018 38 OCMW   

Onderhoud van 1 t/m 31 augustus 2018 38 OCMW   

Onderhoud van 1 t/m 31 augustus 2018 28,

5 

OCMW vervanging Fatima E. 

Ergo/animatie van 30 juli t/m 30 augustus 2018 28,

5 

OCMW vervanging Fanny C.  

Kine van 16 juli t/m 17 augustus 2018 30,

4 

OCMW 
 

DVC van 23 juli t/m 17 augustus 2018 38 OCMW   

Keuken van 9 juli t/m 3 augustus 2018 38 OCMW   

Keuken van 9 juli t/m 3 augustus 2018 38 OCMW   

Keuken van 6 t/m 31 augustus 2018 38 OCMW   

Keuken van 6 t/m 31 augustus 2018 38 OCMW   

Keuken van 3 t/m 21 september 2018 38 OCMW   

Keuken van 1 t/m 31 augustus 2018 28,

5 

OCMW Kok 

Maaltijden - rijden van 18 juli t/m 16 augustus 2018 30 OCMW   

Maaltijden - rijden van 13 augustus t/m 14 september 

2018 

30 OCMW   

Restaurant - bediening van 23 juli t/m 17 augustus 2018 20 OCMW   

Restaurant - bevraging van 23 juli t/m 17 augustus 2018 20 OCMW   

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)” om de voorgestelde 

vakantiejobs goed te keuren. 

 



PERSONEEL: AANSTELLING EN ONTSLAG 

 

8. Kennisname van rechtswege aanstelling algemeen directeur bij de gemeente. 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat onder meer de (politiek-ambtelijke) integratie van de OCMW- en 

de gemeentebesturen uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. 

 

Het decreet lokaal bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke 

rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen door 

een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die in 

de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente en 

OCMW. 

 

Er is in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur die zowel ten dienste staat van de 

gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient. 

Als het ambt van gemeentesecretaris (financieel beheerder van de gemeente) en het ambt van secretaris van 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (financieel beheerder van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn) dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij door 

zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 1° (2°), van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 

1° (2°), van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als 

algemeen (financieel) directeur bij de gemeente. 

 

De OCMW-raad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris, de heer Jan 

Vanlangenhove, die daarmee instemt, als algemeen directeur bij de gemeente. 

 

De Raad neemt kennis. 

 

9. Kennisname van rechtswege aanstelling financieel directeur bij de gemeente. 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat onder meer de (politiek-ambtelijke) integratie van de OCMW- en 

de gemeentebesturen uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke 

rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen door 

een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die in 

de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente en 

OCMW. 

Er is in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur die zowel ten dienste staat van de 

gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient. 

Als het ambt van gemeentesecretaris (financieel beheerder van de gemeente) en het ambt van secretaris van 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (financieel beheerder van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn) dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij door 

zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 1° (2°), van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 

1° (2°), van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 



maatschappelijk welzijn, wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als 

algemeen (financieel) directeur bij de gemeente. 

De OCMW-raad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder van het OCMW, 

de heer Sander De Bo, die daarmee instemt, als financieel directeur bij de gemeente. 

 

De Raad neemt kennis. 

 

FINANCIËN 

 

10. Betaalbaar stellen uitgaven. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)” de uitgaven betaalbaar te 

stellen. 

 

B 1. Door een raadslid aangevraagd agendapunt: 'Aanduiden OCMW-vertegenwoordiger in cv 

Eigen Haard Zwevegem". 

De Raad neemt kennis van de email d.d. 8 maart 2018 van mevr. Ann Cosaert, fractievoorzitter CD&V-fractie, 

met vraag om volgend punt toe te voegen aan de agenda van de OCMW-raad van dinsdag 13 maart 2018: 

‘Aanduiden OCMW-vertegenwoordiger in cv Eigen Haard’. 

In haar mail stelt raadslid Ann Cosaert: 

Vanuit CD&V vinden wij het belangrijk dat het OCMW vertegenwoordigd wordt in Eigen Haard, als één van de 

grootste aandeelhouders. Aangezien er nog geen initiatief genomen werd, vinden we het de hoogste tijd om 

zelf initiatief te nemen. Het voorstel vanuit de CD&V fractie is om mij, Ann Cosaert, aan te stellen en dit ter 

stemming voor te leggen op de volgende raadszitting als vertegenwoordiger op de algemene vergadering en 

bestuurder. 

Met vriendelijke groeten, 

Ann Cosaert 

Fractievoorzitter CD&V fractie 

 

De Raad beslist om mevr. Ann Cosaert voor te dragen als vertegenwoordiger voor de raad van bestuur en de 

algemene vergadering van cv Eigen Haard. 

 

VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

11. Varia. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.59 uur. 

 


