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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 28 JUNI 2021

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Eliane Spincemaille, 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, Wim Monteyne, 
Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Antoon Vanassche, Katrien Defoirdt, raadsleden

De voorzitter opent de vergadering om 20.54 uur.

1. Organisatiebeheersing: kennisname rapport 2020 - 2021.

De OCMW-raad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing 2020-2021 
(OR20210628_bijlage_2021_08) , en de opvolgingsmatrix (OR20210628_bijlage_2021_08.01) die daar 
integraal deel van uitmaakt.

2. Advies over de jaarrekening 2020 van W13.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.
Statuten W13 artikel 12.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur artikel 490 § 2, 3 en 4 en artikel 286 §2.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Besluit van de OCMW-raad van 13 januari 2015 betreffende oprichtingsbesluit regionaal 

samenwerkingsverband OCMW's (W13) en goedkeuring van de statuten W13.

Verwijzingsdocumenten
- Jaarverslag 2020 van W13.
- Jaarrekening 2020 van W13.
- Cijfers 2020 per project per bestuur.
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Motivering
De algemene vergadering van W13 keurde op 28 mei 2021 de jaarrekening 2020 van W13 goed. Artikel 490 
van het decreet lokaal bestuur is van toepassing op de welzijnsvereniging W13. De betrokken raden kunnen 
advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van de jaarrekening 2020 van W13.
Artikel 2
De OCMW-raad beslist om een positief advies uit te brengen.

3. Kennisname bestek en wijze gunnen van de overheidsopdracht "Leveren van 
geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten" door OCMW 
Kortrijk.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

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

wijzigingen. 
- Decreet lokaal bestuur 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.
- Mandaat van de OCMW-raad van 26 april 2021 aan OCMW Kortrijk voor het voeren van de opdracht 

“Raamcontract voor de levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten 
aan de woonzorgcentra”.

Verwijzingsdocumenten
Opdrachtdocumenten.

Motivering
De huidige overeenkomst met MDD Pharma loopt ten einde op 31 december 2021. Op 26 april 2021 gaf de 
OCMW-raad mandaat aan OCMW-Kortrijk om een nieuwe opdracht te voeren. 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 
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openbare procedure met Europese publicatie. De duur van de opdracht is 60 maanden met voorziene 
startdatum op 1 januari 2022 en einddatum 31 december 2026. 
De totale raming (5 jaar) voor OCMW Zwevegem bedraagt 507.500 euro inclusief BTW, jaarlijks ca. 1.500 
euro op 095301/600002 “aankoop verzorgende producten” gedragen door OCMW , rest jaarlijks ca. 100.000 
euro gedragen door de bewoners Woonzorgcentrum.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. btw Krediet incl. btw
2022 095301 600002 € 1.500 € 26.000
2023 095301 600002 € 1.500 € 26.000
2024 095301 600002 € 1.500 € 26.000
2025 095301 600002 € 1.500 € 26.000
2026 095301 600002 € 1.500

Gunningsprocedure: openbare procedure met Europese publicatie.

BESLUIT

Artikel 1
De raad neemt kennis van het bestek en de wijze van gunnen van de opdracht “Leveren van medicatie en 
farmaceutische zorg aan de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik en Avelgem” 
met als intern nummer ANK2021006.  OCMW Kortrijk treedt op als opdrachtencentrale. 
Artikel 2
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 095301 – AR 600002 van het budget 2022-
2026.
Artikel 4
OCMW Kortrijk wordt in kennis gesteld van deze aktename.

4. Goedkeuring opdrachtdocumenten en keuze wijze van gunnen voor de opdracht 
"Wasserijdiensten 2021 - 2025".

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 11 oktober 2016, houdende “Goedkeuring opdrachtdocumenten en 
keuze wijze van gunnen voor de opdracht Wasserijdiensten 2017 - 2021”.

- Beslissing van de OCMW-raad van 17 januari 2017, houdende “Gunning van de overheidsopdracht 
Wasserijdiensten 2017 - 2021”.

Verwijzingsdocumenten

Opdrachtdocumenten “Wasserijdiensten WZC Zwevegem 2021 - 2025”.

Motivering
Op 17 januari 2017 gunde de OCMW-raad beide percelen van de huidige opdracht aan Cleanlease NV. Deze 
opdracht loopt af op 30 juni 2021. Een nieuwe opdracht werd voorbereid in samenwerking met de directeur 
woonzorgcentrum, rekening houdend met de wensen van de diensten.
Net als vorige opdracht wordt ook de nieuwe opdracht opgedeeld in 2 percelen:
- Perceel 1: Huur en onderhoud arbeidskledij.
- Perceel 2: Huur en onderhoud plat linnen.
De opdracht heeft een looptijd van 48 maanden met voorziene start op 1 oktober 2021 en einde op 30 
september 2025. 
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).
De totale raming voor beide percelen voor 4 jaar bedraagt 238.184,03 euro excl. BTW, of 288.202,67 euro 
incl. BTW.
De opdracht zal gegund worden als openbare procedure met nationale en Europese bekendmaking.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Raming incl. 

btw
Beleidsit
em

Algemene rekening Krediet incl. btw

2021 P1 € 11.078,71
P2 € 6.933,95

095301 
095301
095303

613014 Was en linnen
615130 Kosten werkkleding en PBM’s
615130 Kosten werkkleding en PBM’s

€ 0,00
€ 5.000,00
€ 700,23

2022 P1 € 44.314,86
P2 € 27.735,81

095301 
095301
095303

613014 Was en linnen
615130 Kosten werkkleding en PBM’s
615130 Kosten werkkleding en PBM’s

€ 27.000,00
€ 27.500,00
€ 4.000,00

2023 P1 € 44.314,86
P2 € 27.735,81

095301 
095301
095303

613014 Was en linnen
615130 Kosten werkkleding en PBM’s
615130 Kosten werkkleding en PBM’s

€ 27.000,00
€ 27.500,00
€ 4.000,00

2024 P1 € 44.314,86
P2 € 27.735,81

095301 
095301
095303

613014 Was en linnen
615130 Kosten werkkleding en PBM’s
615130 Kosten werkkleding en PBM’s

€ 27.000,00
€ 27.500,00
€ 4.000,00

2025 P1 € 33.236,14
P2 € 20.801,86

095301 
095301
095303

613014 Was en linnen
615130 Kosten werkkleding en PBM’s
615130 Kosten werkkleding en PBM’s

€ 27.000,00
€ 27.500,00
€ 4.000,00

Gunningsprocedure: openbare procedure met nationale en Europese publicatie.

BESLUIT
EENPARIG
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Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten, en de opdracht “Wasserijdiensten WZC 
Zwevegem 2021 - 2025”, met een totale raming van 238.184,03 euro excl. BTW, of 288.202,67 euro incl. 
BTW.
Artikel 2
Deze opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure met Europese publicatie. 
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 095301/095303 – AR 613014/615130 van 
het budget 2021-2025.

5. Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad.

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 21.35 uur.

Namens de OCMW-raad:

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