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1.  Organisatiebeheersing: kennisname rapport 2020 - 2021. 

 

Overeenkomstig artikel 171, § 1, laatste lid, staat de algemeen directeur in voor het organisatie-

beheersingssysteem. Conform artikel 219, laatste lid, moet hij hierover jaarlijks rapporteren aan het college 

van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar. 

Het rapport 2020 – 2021 en de opvolgingsmatrix, die integraal deel uitmaakt van het rapport en een 

gedetailleerde stand van zaken biedt, liggen voor ter kennisname. 

 

2.  Advies over de jaarrekening 2020 van W13. 

 

W13 is een vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. W13 

werd in 2015 opgericht met als doel een gezamenlijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio te voeren. 

De 14 OCMW’s zijn de OCMW’s van de gemeentes Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 

Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, en Zwevegem. 

Op vrijdag 28 mei 2021 keurde de Algemene Vergadering van W13 de jaarrekening van 2020 goed, waarin 

de ondernomen acties, de resultaten en de financiële gevolgen en cijfers van het jaar 2020 zijn opgenomen. 

De betrokken OCMW’s kunnen aan de toezichthoudende overheid een advies uitbrengen over deze 

jaarrekening. Indien geen advies verstuurd wordt binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag 

na ontvangst van de jaarrekening, wordt het OCMW geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht. 

 

3.  Kennisname bestek en wijze gunnen van de overheidsopdracht "Leveren van 

geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten" door OCMW 

Kortrijk. 

 

Er dient een nieuwe opdracht uitgeschreven te worden voor de aankoop van geneesmiddelen voor de 

bewoners van ons woonzorgcentrum. De huidige overeenkomst met MDD Pharma loopt ten einde op 31 

december 2021. In de OCMW-raad van 26 april 2021 werd aan OCMW Kortrijk een bindend mandaat 

gegeven voor het voeren van een nieuwe opdracht “Raamcontract voor de levering van geneesmiddelen, 

farmaceutische producten en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk, Zwevegem, 

Harelbeke, Wervik en Avelgem”.  

Op 14 juni 2021 gaf de OCMW-raad van Kortrijk goedkeuring aan het bestek en de keuze wijze gunnen. 

OCMW Kortrijk coördineert deze opdracht en treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Zwevegem, 

Zorgbedrijf Harelbeke, OCMW Wervik en OCMW Avelgem. Wij hopen samen met alle deelnemende besturen 

prijsvoordeel te halen uit de gezamenlijke schaalgrootte en hier de markt te laten spelen.  

De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure met Europese publicatie. De duur van de 

opdracht is 60 maanden, met voorziene startdatum op 1 januari 2022 en einddatum op 31 december 2026. 

De totale raming (5 jaar) voor OCMW Zwevegem bedraagt 507.500,00 euro inclusief btw. Dit omvat jaarlijks 

ca. 1.500,00 euro voor “aankoop verzorgende producten” gedragen door OCMW en jaarlijks ca. 100.000,00 

euro gedragen door de bewoners Woonzorgcentrum. 

De OCMW-raad neemt kennis van de bepalingen van het bestek en van de wijze van gunnen. 
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4.  Goedkeuring opdrachtdocumenten en keuze wijze van gunnen voor de opdracht 

"Wasserijdiensten 2021 - 2025". 

 

De huidige overeenkomst wasserijdiensten loopt af op 30 juni 2021.  

De opdracht met de huidige leverancier wordt verlengd tot de start van de nieuwe overeenkomst.  

De nieuwe opdracht werd voorbereid in samenwerking met de directeur woonzorgcentrum.  

Voor de keuze van de nieuwe arbeidskledij werden de personeelsleden woonzorgcentrum bevraagd en er 

werd een modeshow georganiseerd met de huidige marktspelers. Op deze manier konden we voor de 

opmaak van het dossier rekening houden met de wensen van de diensten.  

We voorzien in de nieuwe overeenkomst voor elk personeelslid 6 vesten en 5 broeken, gezien de vorige 

aantallen ontoereikend waren - deeltijds werkenden kunnen namelijk ook elke dag werken - en er zeer veel 

omlooppakken gebruikt moesten worden, waardoor de uniformiteit van de kledij zoek was. 

De nieuwe opdracht wordt terug opgedeeld in 2 percelen: 

- Perceel 1: Huur en onderhoud arbeidskledij. 

- Perceel 2: Huur en onderhoud plat linnen. 

Er wordt voor het woonzorgcentrum gezocht naar een leverancier wasserijdiensten die naast het wassen 

tevens instaat voor het leveren van arbeidskledij en plat linnen (beddengoed). 

De looptijd van de overeenkomst bedraagt 4 jaar, gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de kledij en het 

linnen. 

De raming van deze opdracht voor de volledige looptijd bedraagt: 

- Perceel 1: 146.495,40 euro excl. btw (177.259,43 euro incl. btw). 

- Perceel 2: 91.688,64 euro excl. btw (110.943,25 euro incl. btw). 

Gezien het totale bedrag van de raming opteren we voor een openbare procedure met nationale en 

Europese publicatie. 

 

5.  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. 

 


