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1. Goedkeuring opdracht en wijze van gunnen betreffende instap in het raamcontract droge 
voeding van OCMW Kortrijk.

Het huidige raamcontract droge voeding loopt af op 31 maart 2021. Er moet een nieuwe overheidsopdracht 
gevoerd worden.
We konden voor deze nieuwe opdracht opnieuw samenwerken met OCMW Kortrijk, net zoals bij opmaak van 
het huidige raamcontract het geval was. Door samenwerking met OCMW Kortrijk, halen beide besturen 
voordeel uit de gezamenlijke schaalgrootte. OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale. 
Om op te treden namens OCMW Zwevegem, heeft OCMW Kortrijk mandaat nodig van OCMW Zwevegem. 
De totale raming van deze opdracht bedraagt 2.210.412,56 euro incl. BTW voor beide besturen samen. Voor 
OCMW Zwevegem komt de raming voor de volledige looptijd op 408.037,20 euro excl. BTW, of 432.519,43 
euro incl. 6 % BTW.
De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure met Europese bekendmaking.
De duur van de opdracht zou gelden vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2025.

2. Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

In de gemeente- en OCMW-raad van 23 september 2019 werd het laatste organogram en formatie 
goedgekeurd. Het organogram en de personeelsformatie is een dynamisch werkinstrument, en we wensen 
een aantal wijzigingen aan te brengen.
Cluster staf
- Cluster staf wordt ontbonden als cluster en krijgt hierdoor ook geen aansturing meer van een 

clusterverantwoordelijke.
- Kernopdrachten van de cluster staf gaan naar het administratief, strategisch en financieel team.
- Administratief team: vroegere bestuurszaken (flow van het besluitvormingsproces), rechtstreeks onder 

gezag van de algemeen directeur. Dit team wordt versterkt met een administratief deskundige.
- Strategisch team: functiebenaming expert projectwerking en expert jurist gewijzigd naar 

beleidsmedewerker. Een derde functie als beleidsmedewerker valt onder de hiërarchie van de financieel 
directeur. 

- Medewerkers overheidsopdrachten en verzekeringen gaan naar financiële dienst.
- Informatiebeheer en protocol gaan naar cluster P&O.
Cluster zorg
- 0,25 VTE verdwijnt voor aansturing schoonmaak (werd in de praktijk ook nooit ingevuld) en wordt 

toegevoegd aan aantal VTE schoonmaak.
- Van 3 naar 4 zorgteams, met aan het hoofd telkens een teamcoördinator.
- Geen HR-deskundige meer binnen WZC.
- Psychologisch consulent binnen het WZC.
Cluster mens
- Niet langer een clusterteam, maar onder leiding van een clusterverantwoordelijke.
- Afdeling burgerzaken en samenleving wordt opgesplitst.
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- 3 hoofdmaatschappelijk werkers binnen de sociale dienst.
- Kwaliteitscoördinator komt hiërarchisch onder de clusterverantwoordelijke.
- Halftijds begeleider LOI verdwijnt en wordt halftijds toegevoegd bij de maatschappelijk werkers.
Cluster vrije tijd
- Diensthoofd cultuur en bib op niveau Bx.
- Diensthoofd sport neemt voortaan ook domein toerisme op.
- Deskundige sport toegevoegd op B-niveau.
- De administratief medewerkers van sport, jeugd en cultuur, worden nu opgenomen in administratief team. 

Vermindering niveau D ten voordele van niveau C en niveau B. 
- Conciërge Transfo valt rechtstreeks onder de clusterverantwoordelijke.
Cluster ruimte & omgeving
- Aansturing schoonmaak op niveau Cx.
- Halftijds administratief assistent voorzien voor schoonmaak en werkkledij.
- Werkleider groen en wegen stuurt rechtstreeks de ploegbazen aan.
- Technisch assistenten recyclagepark geschrapt. 
- Verschuivingen van administratief medewerkers tussen administratief team en de diensten. Totaal aantal 

VTE blijft ongewijzigd. Doorgroeimogelijkheid van niveau C naar niveau B. 
- Technisch assistenten gebouwen (D-niveau) worden opgewaardeerd naar medewerkers (C-niveau).
Cluster personeel & organisatie
- Diensthoofd communicatie neemt ook domein participatie op.
- Protocol komt over van cluster staf naar cluster P&O (dienst communicatie).
- Informatiebeheer komt over van cluster staf naar cluster P&O (dienst IT).

3. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd.

* Varia.

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.


