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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 22 MAART 2021

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 
leden van het vast bureau;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 
Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, 
Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, 
Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, lid van het vast bureau.

De voorzitter opent de vergadering om 21.58 uur.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikelen 77 en 78.

Juridische grond
- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 

wijzigingen. 
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de 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.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
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- Beslissing van de OCMW-raad van 12 september 2017, houdende “Goedkeuring opdrachtdocumenten, 
keuze wijze van gunnen en mandaat aan OCMW Kortrijk voor het voeren van de overheidsopdracht 
Raamcontract droge voeding 2018 - 2021”.

- Aktename van de OCMW-raad van 13 maart 2018 houdende de gunningsbeslissing van 22 februari 2018 
door OCMW Kortrijk.

Verwijzingsdocumenten
- Opdrachtdocumenten ‘raamcontract leveren droge voeding’, opgesteld door OCMW Kortrijk.
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  van OCMW Kortrijk van 8 maart 2021.

Motivering
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 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.
Bij de gunningscriteria werd gekozen voor volgende puntenverdeling:
Prijs 70 punten
Smaaktesten 20 punten
Bestelplatform 5 punten
Kostprijs kleine drops 5 punten

De goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze staat geagendeerd op 8 maart 2021 in de OCMW 
raad van Kortrijk. Opening van de offertes is voorzien op 13 april 2021.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Krediet incl. btw
2021 095303 600012 € 66.326,16

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW-raad verleent mandaat aan het OCMW Kortrijk om, in naam en voor rekening van het OCMW 
Zwevegem en met toepassing van de relevante wetgeving betreffende de overheidsopdrachten, een 
gunningsprocedure te voeren betreffende “raamcontract leveren droge voeding”. Het OCMW van Kortrijk 
treedt op als een opdrachtencentrale. 
Artikel 2
De totale raming (4 jaar) voor OCMW Zwevegem bedraagt 408.037,20 euro excl. BTW (432.519,43 euro 
incl. BTW). Goedkeuring wordt verleend aan het voorgelegde ontwerp van bestek en het voorstel van 
gunningswijze, zijnde het voeren van een openbare procedure.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 011902 - AR 600008 van het budget 2021-
2025.
Artikel 4
OCMW Kortrijk wordt op de hoogte gebracht van dit besluit. 
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Artikel 5
Dit besluit wordt opgenomen op de lijst zoals bedoeld in artikel 285, van het decreet lokaal bestuur.

2. Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad en artikel 161 

betreffende de ambtelijke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn.

- Decreet lokaal bestuur art. 171 betreffende de bevoegdheid van de algemeen directeur om in overleg met 
het managementteam te zorgen voor de opmaak van het voorontwerp van het organogram.

Juridische grond
Besluit van de OCMW-raad van 23 september 2019 betreffende de goedkeuring van het organogram en de 
personeelsformatie.

Verwijzingsdocumenten
- Verslag van het managementteam dd. 22 februari 2021.
- Verslag van het hoog overlegcomité dd. 1 maart 2021.
- Ontwerp van organogram/personeelsformatie (OR20210322_bijlage_01).

Situering
Het organogram en de formatie werden laatst goedgekeurd op 23 september 2019. Een aantal wijzigingen 
worden voorgesteld binnen de verschillende clusters. 

Motivering
Cluster staf wordt ontbonden en krijgt hierdoor geen aansturing meer van een clusterverantwoordelijke. De 
cluster wordt verdeeld in een administratief, strategisch en financieel team. Een administratief deskundige 
binnen het administratief team wordt voorzien. Wegens het wegvallen van de clusterverantwoordelijke wordt 
ook een beleidsmedewerker voorzien binnen het strategisch team. 
Binnen de cluster zorg wordt de functie van HR-deskundige zorg geschrapt ten gunste van een vierde 
teamcoördinator. Er wordt opnieuw met 4 zorgafdelingen gewerkt.
De cluster mens wordt niet langer door een clusterteam aangestuurd, maar krijgt een 
clusterverantwoordelijke. Binnen de sociale dienst wordt gekozen om de werking te organiseren met 3 
hoofdmaatschappelijk werkers.
Binnen de cluster vrije tijd stuurt voortaan een diensthoofd de bib- en cultuurdienst aan. Enkele 
bevoegdheden binnen de cluster verschuiven tussen medewerkers.
In de cluster ruimte & omgeving wordt de functie voor aansturing medewerkers schoonmaak 
opgewaardeerd, om zo op niveau te brengen van functies met gelijkaardige verantwoordelijkheid. Een 
halftijds administratief assistent ondersteunt bij de werkprocessen en de logistieke taken. De technisch 
assistenten van het recyclagepark zijn niet langer voorzien in het organogram. De medewerkers gebouwen 
worden opgewaardeerd van niveau D naar niveau C. Daarnaast zijn er enkele verschuivingen van 
bevoegdheden binnen de cluster. Er is doorgroeimogelijkheid binnen administratief team van niveau C naar 
niveau B. 
Binnen de cluster personeel & organisatie neemt het diensthoofd communicatie ook participatie op. De 
functies m.b.t. protocol en informatiebeheer komen over van de (vroegere) cluster staf naar cluster p&o. 

BESLUIT
EENPARIG
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Enig artikel

Het organogram/de personeelsformatie (OR20210322_bijlage_01) wordt goedgekeurd.

3. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

* Varia.

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

De zitting wordt gesloten om 22.28 uur.

Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en) 
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