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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem 

Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be 

 

 

VERSLAG 

RAAD D.D. 16 JANUARI 2018 

 

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

Margodt, Martine Segaert, Carine Vaes, Andres Vandenborre, raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

 

Jan Vanlangenhove, secretaris 

Verontschuldigd Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; 

Afwezig Antoon Vanassche 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

 

1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting OCMW-raad d.d. 12.12.2017. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (10)” het verslag en de notulen 

goed te keuren. 

 

 

PATRIMONIUM EN WERKING 

 

2. Goedkeuren van de gewijzigde procedures met betrekking tot medicatiebedeling. 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (10)” de voorgestelde wijzigingen 

aan de procedure goed te keuren. 

 

3. Aktename van de gunning Leveren van kopiepapier op afroep 2018 ten behoeve van 

gemeente en OCMW Zwevegem. 

In zitting van 10.10.2017 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan gemeente Zwevegem voor 

het voeren van deze opdracht, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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Er werden 4 gegadigden aangeschreven en door alle 4 werden offertes ingediend. 

 

Gemeente Zwevegem gunde deze opdracht in zitting van 03.01.2018 aan NV Dessauvage Geert, 

Ambachtenstraat 16 te 8870 Izegem. 

 

De nieuwe overeenkomst vangt aan op 01.01.2018 en heeft een looptijd tot en met 31.12.2018. 

 

De raad neemt akte. 

 

4. Goedkeuring bestek, keuze wijze van gunnen en mandaat aan stad Kortrijk voor het 

voeren van de overheidsopdracht "extraprocedurele dienstverlening". 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (10)”: 

1. Aan gemeente Zwevegem mandaat te verstrekken om eveneens op te treden namens OCMW 

Zwevegem voor het laten voeren van de opdracht “ extraprocedurele dienstverlening” door stad 

Kortrijk, voor de periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de betekening van de gunningsbeslissing. 

2. In die zin de beslissing van het CBS tot goedkeuring van de keuze voor een onderhandelingsprocedure 

als wijze van gunnen te bevestigen. 

3. Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan gemeente Zwevegem. 

5. Indienen PDPO dossier ter oprichting van Food Act 13: regionaal 

voedseldistributieplatform Zuid-West-Vlaanderen 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (10)”: 

 

1. Principieel akkoord te gaan om een subsidiedossier in te dienen bij de PDPO vanuit W13 om een 

regionaal voedseldistributieplatform op te richten. 

2. Principieel akkoord te gaan met de bijdrage aan W13 voor de uitvoering van de regionale 

voedselstrategie, meer bepaald de opstart en exploitatie van een regionaal 

voedseldistributieplatform. In totaal gaat het om € 2.746 per jaar met een maximum van 

€ 8.238 (2018-2020) mits voorbehoud van goedkeuring subsidiedossier PDPO (Vlaams 

programma voor plattelandsontwikkeling).  
3. Principieel akkoord te gaan met het actief toeleiden van werknemers TWE naar het regionaal 

voedseldistributieplatform indien matchende competenties worden vastgesteld.  

 

 

PERSONEEL 

 

6. Aanleggen wervingsreserve administratief medewerker. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (10)”: 

 

1. Een wervingsreserve aan te leggen voor administratief medewerker, niveau C, door het voeren van 

een aanwervingsprocedure, samen met gemeentebestuur Zwevegem. 

2. De vacature te publiceren (van de gemeente) en het aanleggen van een wervingsreserve op – 

minstens – de website van Zwevegem, website VDAB en intranet. 

3. Indien er meer dan 40 kandidaten zijn, kan er een preselectie georganiseerd worden op basis van 

screening van cv/motivatie. 
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4. De wervingsreserve heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. 

 

FINANCIËN 

 

7. Betaalbaar stellen uitgaven. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (10)” de uitgaven betaalbaar te 

stellen. 

 

 

VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

8. Varia. 

 
 
 

 


