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Openbaar 

1. Sociale dienst: besteding reserves LOI-subsidies 

Feiten, context en argumentatie 
De federale regering heeft in 2016 besloten dat Fedasil een besparing van 22 miljoen 
euro moet realiseren. Hierbij werd het afbouwen van de LOI-reserves door Fedasil als 
een mogelijke besparingspiste naar voren geschoven. 
Op 21 februari 2018 bracht Fedasil alle OCMW’s per brief op de hoogte van hun plan van 
aanpak: 
-          Oproep aan alle OCMW’s tot intekening op de éénmalige maatregel 2018: ‘75/25-
regel’ 
Elk OCMW kan zich vrijwillig inschrijven op deze overgangsregel. Deze regel houdt in dat 
elk OCMW met reserves in 2017 éénmalig de mogelijkheid wordt geboden om 25 % van 
de gecumuleerde reserves vrij te gebruiken (ook buiten de LOI-overeenkomst). Deze 75-
25- regel wordt berekend op de gecumuleerde reserves van het boekjaar 2017, 
verminderd met 10 % van de werkelijk uitbetaalde subsidies van het boekjaar 2017. De 
overige 75 % wordt terugbetaald door het OCMW aan Fedasil. 
  
-          Recurrente maatregel voor de toekomstige reserves = ‘10 % regel’ 
Vanaf 1 januari 2019 voert het Agentschap een structurele ‘90%’ terugvorderingsregel in 
waarbij een reserve van maximaal 10 % van de werkelijke uitbetaalde subsidies mag 
behouden worden. Het overschot moet terugbetaald worden. 
  
Het Agentschap biedt de OCMW’s de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om het 
percentage beschikbare reserves te verhogen aangezien kwalitatieve opvang van 
asielzoekers centraal staat bij het beleid. 
Een aanvraag tot verhoging werd enkel behandeld door het Agentschap als het dossier is 
ingediend vóór 31 maart met de nodige argumentatiestukken en op voorwaarde dat het 
één van de volgende kosten betreft: installatiekosten, renovatiekosten van bestaande 
beschikbare LOI-woningen, aankoopkosten van een woning. 
In zitting van de raad van 12 maart 2018 werd beslist om een aanvraag in te dienen bij 
het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers tot verhoging van het 
percentage tot 100 % van de beschikbare reserve voor de renovatie van de woning 
Leopoldstraat 37 in Wevelgem. 
Op 26 maart 2018 werd deze aanvraag ingediend. 
Op 23 april 2018 werd vanuit Fedasil een mailbericht bezorgd met de melding dat ze 
'akte genomen hebben dat de werken zijn gestart'. Er werd hierop aan Fedasil gevraagd 
of dit betekent dat de actuele reserves voor 100 % verder mogen aangewend worden 
voor de renovatie van de woning Leopoldstraat 37, zoals geformuleerd in de 



aanvraagbrief en of er dan niet hoeft ingestapt te worden in de ‘75/25’-regel voor de 
reserves 2017. 
Hierop kwam tot nu toe geen antwoord. 
Er wordt voorgesteld om in te tekenen in de '75/25'-regel mocht de aanvraag voor het 
gebruik van de 100 % reserve voor de Leopoldstraat alsnog niet goedgekeurd worden. 
In de brief van 21 februari 2018 meldt Fedasil dat de inschrijving op de '75/25'-regel ten 
laatste op 30 juni 2018 moet gebeuren; via mail liet Fedasil op 16 mei 2018 weten dat 
de intekening op de éénmalige 75/25 maatregel met 2 maanden wordt uitgesteld: van 30 
juni tot 31 augustus 2018. 
  
Het saldo van de reserves LOI-middelen op 31 december 2017 bedraagt € 252.257,33. 
  
Opmerking van raadslid Ilse Vandenbulcke: 
De NVA wil het voorstel doen om in Wevelgem het aantal LOI-plaatsen vrijwillig af te 
bouwen en asielzoekers collectief op te vangen, omdat 

o de mensen die opgevangen worden, asielzoekers zijn die nog niet weten of ze in 
België zullen mogen blijven en het dus een fout signaal is om hen een private 
woning toe te wijzen 

o door dit signaal en onder andere door de individuele opvang de mensen 
verwachtingen krijgen die heel vaak niet ingelost worden en zo mogelijk heel veel 
frustraties en complexere terugkeer meebrengen 

o in de ons omringende landen collectieve opvang de norm is, waardoor wij een 
aanzuigeffect kunnen creëren door onze opvang in private huizen 

o asielopvang geen kerntaak is van OCMW's. Kerntaken blijven de opvang van 
sociale noden, zorg voor ouderen en bestrijding van de armoede in onze 
gemeente. Asielopvang kan daar tijdelijk deel van uitmaken, maar nu zijn er 
minder plaatsen nodig voor asielzoekers. Er staan zelfs al woningen leeg en wordt 
het dan ook moeilijk uit te leggen aan mensen hier die op zoek zijn naar een 
woning. Daarenboven kosten de lege woningen geld. 

  
De voorzitter antwoordt dat het OK is om zo te bekijken en dat wat de Leopoldstraat 
betreft: 

o er is nog geen eenduidig antwoord 
o wordt waarschijnlijk geen LOI-woning 

  
Ilse Vandenbulcke vraagt om de vraag tot afbouw LOI op de agenda van een volgende 
zitting te plaatsen. 

Vorige beslissingen 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 12 maart 2018 tot het 
indienen van een aanvraag bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 
tot verhoging van het percentage tot 100 % van de beschikbare reserve voor de 
renovatie van de woning Leopoldstraat 37 in Wevelgem 

Bijlagen 
Brief Fedasil van 21 februari 2018 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 OCMW-decreet van 19 december 2008 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
In geval er geen positief antwoord komt van Fedasil betreffende de aanvraag tot 
verhoging van het percentage tot 100 % van de beschikbare reserve voor de renovatie 
van de woning Leopoldstraat 37 in Wevelgem, wordt er ingetekend op de eenmalige 



maatregel 2018: '75/25' regel waarbij 25% van de gecumuleerde reserves vrij mogen 
gebruikt worden. 

2. Patrimonium: verkoop gronden 

Feiten, context en argumentatie 
Xavier Vandeputte, Overheulestraat 349 in Moorsele, pacht sinds 2005, nadat zijn vader 
José Vandeputte plots overleden was, gronden van het OCMW. 
Daarvóór pachtten zijn ouders gedurende 10-tallen jaren de hoeve en gronden. In 2012 
werden de hoeve (die toen nog eigendom was van het OCMW - 18a97ca) en 
bijhorende  gronden (3ha59a55ca) verkocht aan Xavier Vandeputte. 
Xavier Vandeputte pacht nog een aantal gronden van het OCMW voor een totale 
oppervlakte van 17 ha, waarbij ongeveer 13,5 ha aansluit bij de hoeve. Bij deze gronden 
behoort ook de weg die toegang geeft van de Overheulestraat naar zijn hoeve. Deze weg 
is eigendom van het OCMW. 
Vorig jaar meldde Xavier Vandeputte dat in deze weg op bepaalde plaatsen grote putten 
zijn door slijtage. Hij stelde de vraag om deze putten te herstellen. 
Naar aanleiding van deze vraag, wordt de vraag gesteld of het niet opportuun is om de 
aanpalende gronden, inclusief de weg, te verkopen. Het gaat om een oppervlakte van 
ongeveer 13,5 ha landbouwgrond (inclusief de toegangsweg). Bij een eventuele verkoop 
heeft Xavier Vandeputte als zittende pachter het recht van voorkoop. 
Vooraleer over te gaan tot een verkoop zijn een opmeting en schatting van de gronden 
noodzakelijk. 
Er wordt voorgesteld om de gronden te laten opmeten door een landmeter-expert en ook 
de opdracht te geven voor het schatten van de gronden. 
Dit kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op € 1500. Dit is een overheidsopdracht 
van beperkte waarde (raming is lager dan € 30.000). De opdracht kan tot stand komen 
via aanvaarde factuur. 
Er wordt voorgesteld om volgende erkende landmeter-experten aan te schrijven voor een 
offerte: 

 Patrick Carpentier, Vinkestraat 155, Wevelgem 
 Thomas Vandenbogaerde, Kloosterstraat 109, Wevelgem 
 Koen Roelandt, Overheulestraat 206, Wevelgem 

Bijlagen 
Plan met aanduiding van de betrokken percelen. 

Hogere regelgeving 
 Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 
 Artikel 199/1 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 
 Artikel 47 van de pachtwet 
 Omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 van het Agentschap Binnenlands 

Bestuur mbt de vervreemding van onroerende goederen door provincies, 
gemeenten, OCMW's en besturen van erkende erediensten 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
Met het oog op een eventuele verkoop van landbouwgronden worden de betrokken 
percelen opgemeten door een landmeter-expert en wordt eveneens een schatting 
gevraagd aan deze landmeter-expert. 
  
Artikel 2 
De landmeter-expert wordt aangesteld via de wet op de overheidsopdrachten; het gaat 
om een overheidsopdracht met beperkte waarde. 



Volgende landmeter-experten worden aangeschreven voor het bekomen van een offerte: 
 Patrick Carpentier, Vinkestraat 155, Wevelgem 
 Thomas Vandenbogaerde, Kloosterstraat 109, Wevelgem 
 Koen Roelandt, Overheulestraat 206, Wevelgem 

3. Aanduiden studiebureau overheidsopdracht verzekeringen 

Feiten, context en argumentatie 
Een aantal brandverzekeringen voor grotere gebouwen (Woonzorgcentra, 
assistentiewoningen) werd op verschillende tijdstippen via overheidsopdracht gegund. 
De polissen brand en arbeidsongevallen werd heronderhandeld in 2016. 
Er wordt voorgesteld om, na een externe audit, opnieuw de markt te raadplegen zodat 
desgevallend nieuwe verzekeringspolissen kunnen afgesloten worden per 1 januari 2020. 
In het kader van de opdracht 'doorlichting risico's en verzekeringspolissen - begeleiding 
overheidsopdracht verzekeringen voor het OCMW Wevelgem' werd een bestek opgesteld. 
De totale uitgave wordt geraamd op € 8500. 
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Er wordt voorgesteld om volgende firma's uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: 

 Risksolutions bvba, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven 
 Adviso bvba, Lorkenlaan 9, 1820 Steenokkerzeel 
 Marsh NV, Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Brussel 
 AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem 
 ICCI Verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel 

Bijlagen 
Bestek 
Overzicht verzekeringspolissen 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
Het bestek 'doorlichting risico's en verzekeringspolissen - begeleiding 
overheidsopdrachten verzekeringen voor het OCMW Wevelgem' wordt goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 8500. 
  
Artikel 2 
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking waarbij volgende firma's worden aangeschreven: 

 Risksolutions bvba, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven 
 Adviso bvba, Lorkenlaan 9, 1820 Steenokkerzeel 
 Marsh NV, Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Brussel 
 AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem 
 ICCI Verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel 

  

4. Assistentiewoningen Ter Meersch: aanpassen keukens: toewijzing 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van 12 februari 2018 werd de opdracht 'aanpassen keukens 
assistentiewoningen Ter Meersch' via openbare procedure goedgekeurd. Ook het 
voorgelegde bestek werd in dezelfde zitting goedgekeurd. 



De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 296.886,11 excl. btw of € 319.859,28 
incl. btw. 
De aankondiging van opdracht 2018-504740 werd gepubliceerd op 20 februari 2018 op 
nationaal niveau. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 28 maart 2018 om 
11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 26 juli 2018. 
5 offertes werden ontvangen: 

o - P.I.C.BVBA, Leeweg 24 te 9270 Laarne (€ 201.089,28 excl. btw of € 217.143,44 
incl. btw) 

o - Pan-All NV, Diebeke 13 te 9500 Geraadsbergen (€ 228.678,00 excl. btw of 
€ 246.401,88 incl. btw) 

o - Projekt & Design, 't Lindeke 3 te 8880 Sint-Eloois-Winkel (€ 225.368,66 excl. 
btw of € 242.669,29 incl. btw) 

o - Coudron NV, Diksmuidseweg 61 te 8900 Ieper (€ 285.510,00 excl. btw of 
€ 308.010,60 incl. btw) 

o - Delaere NV, Nijverheidslaan 32 te 8560 Gullegem (€ 293.443,60 excl. btw of 
€ 315.856,46 incl. btw) 

Het verslag van nazicht van de offertes werd op 23 mei 2018 opgesteld door Bart Van de 
Veire, stafmedewerker infrastructuur/architect en maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), 
zijnde Projekt & Design, 't Lindeke 3 te 8880 Sint-Eloois-Winkel, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 225.368,66 excl. btw of € 242.669,29 incl. btw mits het 
verkrijgen van een visum. 

Meerjarenplan en budget 
Er is krediet voorzien in het investeringsbudget 2018 voor de aanpassing van de keukens 
van de assistentiewoningen Ter Meersch. 

Bijlagen 
 Verslag van nazicht van de offertes 

Hogere regelgeving 
 Artikelen 51 en 52 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen 

 Artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
 KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 
 KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
23 mei 2018, opgesteld door Bart Van de Veire. 
 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
 
Artikel 3 



De opdracht “Ter Meersch - renovatie 32 keukens voor assistentiewoningen” wordt 
gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), 
zijnde Projekt & Design, 't Lindeke 3 te 8880 Sint-Eloois-Winkel, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 225.368,66 excl. btw of € 242.669,29 incl. btw mits het 
verkrijgen van een visum. 
 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 2017-008 van 22 januari 2018. 
  

5. Woonzorgcentra: elektrische rolstoelfietsen en duo-driewielfiets: 
verhuurreglement 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van 14 mei 2018 werd de aankoop van een elektrische rolstoelfiets voor het 
WZC Elckerlyc en een elektrische duo-rolstoelfiets voor het WZC Het Gulle Heem 
goedgekeurd. 
Het WZC Het Gulle Heem had al een elektrische rolstoelfiets in gebruik; er zijn bijgevolg 
3 fietsen ter beschikking voor mindermobiele personen. 
Om de fietsen zo nuttig en efficiënt mogelijk te laten gebruiken, wordt voorgesteld om de 
mogelijkheid te bieden aan externen om de fietsen te huren. 
Hiervoor wordt een verhuurreglement opgesteld. Het voorstel van huurreglement: 
  
VERHUURREGLEMENT VOOR AANGEPASTE FIETSEN MINDER MOBIELE 
PERSONEN 
Het woonzorgcentrum Het Gulle Heem beschikt over een elektrische duo-driewielfiets 
en een elektrische rolstoelfiets. 
Het woonzorgcentrum Elckerlyc beschikt over een elektrische rolstoelfiets. 
  
VOOR BEWONERS VAN DE ZORGVOORZIENINGEN 
Deze fietsen worden in eerste instantie gebruikt voor de bewoners van de 
woonzorgcentra Elckerlyc en Het Gulle Heem, de groepen van assistentiewoningen Ter 
Meersch, Het Kader en Tilia, en de aanleunwoningen in de Processieweg. Zij kunnen de 
fiets gratis gebruiken. Zij reserveren de fiets(en) op voorhand. 
  
VOOR EXTERNEN 
De mogelijkheid wordt geboden aan externen om deze fietsen te huren. 

 De fietsen worden enkel verhuurd aan minder mobiele personen. 
 De fiets moet vooraf gereserveerd worden respectievelijk in het woonzorgcentrum 

Elckerlyc of het woonzorgcentrum Het Gulle Heem tijdens de kantooruren.  
 De fiets kan gehuurd worden voor 10 euro/dag. Voor elk gebruik minder dan één 

dag wordt eveneens 10 euro aangerekend. De fiets kan ten vroegste om 8.30 uur 
opgehaald worden en moet ten laatste om 17 uur teruggebracht worden. In het 
weekend kunnen geen fietsen opgehaald of teruggebracht worden.   

 Per extra dag of bij het te laat terugbrengen van de fiets wordt 10 euro extra 
aangerekend. 

 De fiets kan maximaal 2 dagen aaneensluitend gehuurd worden. 
 De huur wordt betaald op het moment van de afhaling van de fiets. 
 De fiets moet door de huurder afgehaald en teruggebracht worden in het 

woonzorgcentrum Elckerlyc of Het Gulle Heem. 
 De fiets wordt geleverd in goede staat. Bij het terugbrengen van de fiets wordt 

deze gecontroleerd. In geval van schade, van eender welke omvang, of door 
eender welke reden, verbindt de huurder zich er toe de opgelopen schade te 
vergoeden. 

 Bij verlies of diefstal van de fiets moet dit onmiddellijk gemeld worden aan het 
woonzorgcentrum. Er wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie 



  
Bij afhaling van de fiets wordt gevraagd om een ontvangstdocument te ondertekenen. 
Zie bijlage. 
De nodige instructies voor het gebruik van de fiets zullen meegegeven worden aan de 
huurder. 
  
Verschillende raadsleden hebben vragen/opmerkingen bij het verhuurreglement: 

 het reglement komt rigide over 
 vraag om uitbreiding verhuur in het weekend 
 voorstel om de fiets niet 's avonds terug te brengen maar bijvoorbeeld tegen 

10.00 uur 's morgens 
 hoe zit het met verzekering? 
 wat moet de gebruiker doen bij pech onderweg? 

  
Dit punt zal in een volgende zitting opnieuw besproken worden. 

Bijlagen 
Ontvangstdocument bij afhalen fiets 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Stemming 
Verworpen met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Het reglement voor het verhuren van de elektrische rolstoelfietsen en de duo-
driewielfiets wordt opnieuw besproken in een volgende zitting. 

6. Financiële dienst: actief schuldbeheer Belfius 

Feiten, context en argumentatie 
  
Situatie 14.05.18 
  

1. Lineair CMS Spread 30Y-2Y 
Impact vaste rentevoet tot 31 december 2020 - leningen opgenomen in bijlage 
Voorbeeld voor lening 1108 (1109 en 1110 analoog): 
  

 nr RSS  EVVD 
Huidige 
Rv 
LCMS 

Oorspr 
vaste rv 

Nieuwe 
Rv 
LCMS 

Period. Barrière Volgende 
fixingdatum 

1108 1 888 027,1001/07/20274,412% 5,023% 4,432% Semestrieel 15bp 31/12/2020 
  
Voor de lening 1108 was er een oorspronkelijke vaste rentevoet van 5,023%. Deze werd 
bij de laatst afgelopen fixingdatum herzien, waardoor er vandaag een rentevoet is van 
4,412%. Nu is er de kans om de fixingdatum vast te stellen op 31 december 2020 i.p.v. 
op 31 december 2019, tot dan kan de nieuwe rentevoet van 4,432% worden 
gehandhaafd. Deze is iets hoger tegenover de huidige, nl. 0,02%, maar ligt nog  0,591% 
lager dan de oorspronkelijke rentevoet. Tot 31 december 2020 is er indekking tegen een 
stijging van de interestvoet bij een volgende fixingdatum. 
  
Hetzelfde principe geldt voor lening 1109 en 1110. 
  
2. Omzetting VVR naar een Partially Capped VMS 1y 
Impact vaste rentevoet tot 31 december 2019, 2021 of 2023 
 



Voorbeeld: 
 

 nr RSS  EVVD Huidige 
VVR 

Oorspr 
vaste rv 

Nieuwe Rv 
VMS1Y 

Verschil Cap Looptijd 
cap 

1145 1 312 083,3031/12/20292,880% 3,777% 2,184% -0,70% 2,880% 31/12/2019 
          2,254% -0,63%   31/12/2021 
          2,524% -0,36%   31/12/2023 
 
Voor de lening 1145 was er een oorspronkelijke vaste rentevoet van 3,777%. Deze werd 
omgezet in een voorwaardelijke vaste rentevoet tot eindvervaldag, waardoor er vandaag 
een rentevoet isvan 2,880%. Nu is er de kans om een nieuwe fixingdatum vast te stellen 
op 31 december 2019 aan 2,184%, tot 31 december 2021 aan 2,254% of tot 31 
december 2023 aan 2,524%. Deze zijn iets lager dan de huidige rentevoet, nl. 
respectievelijk -0,70%, -0,63% of -0,36%. Tot 31 december 2019, 2021 of 2023 kan er 
genoten worden van een semestrieel vast te leggen lagere interestvoet. 
 
Het OCMW wenst in te zetten op actief schuldbeheer. Dit houdt een bewuste keuze in 
tussen het renterisico en de interestlast verbonden aan een schuldportefeuille, en dit 
gegeven: 

 de bestaande structuur van de schuldportefeuille; 
 de huidige renteomgeving en renteverwachtingen; 
 de houding van het bestuur ten aanzien van risico. 

 
In dit kader werden er op 16 mei 2018 door Belfius Bank nv alternatieve 
financieringstechnieken voorgesteld die inspelen op de huidige rentetoestand. In bijlage 
zijn de technische fiches en de indicatieve simulatie, met betrekking tot deze alternatieve 
financieringstechnieken toegevoegd. Deze verschaffen informatie inzake het contractueel 
overeengekomen product. 
De voorgestelde verrichtingen hebben betrekking op het beheer van de overheidsschuld 
en gebeuren binnen het contractuele kader van de reeds bestaande overeenkomsten. 
Er wordt voorgesteld om een aantal leningen (zie bijlage en met resterende saldi op 14 
mei 2018) en waarop momenteel de indekkingstechniek ‘Partially Capped Lineair CMS 
spread 30Y-2Y met een vaste rentevoet tot 31 december 2019’ geldig is om te zetten in 
een vaste rentevoet tot 31 december 2020. 
Een bijkomend voorstel is om, waar er een mogelijke opportuniteit is, de leningen met 
een vaste rentevoet om te zetten in een lagere rentevoet gebruik makend van de 
techniek van de ‘Partially Capped VMS 1y’. Het voordeel hiervan is dat de rentevoeten 
weliswaar semestrieel worden vastgelegd aan de hand van een spread en een constante 
bovenop de IRS 1 jaar, maar dat deze nieuwe rentevoeten lager zijn dan de huidige. 
Bovendien bevatten die een maximumrentevoet (= ‘cap’) die niet hoger kan zijn dan de 
huidge rentevoet. Er kan met andere woorden in het slechtste geval een gelijke 
rentevoet als de huidige worden vastgelegd. 
  
Jan Festjens, financieel directeur, stelt voor om binnen de voorstellen van Belfius Bank 
nv de volgende keuzes te maken : 
  

1. Leningen 1108, 1109 en 1110: nieuwe fixingdatum vastleggen op 31 december 
2020. 

2. Lening 1145: nieuwe rentevoet VMS 1y vastleggen tot 31 december 2021. 
  
Deze opportuniteiten zullen een positieve invloed hebben op de schuldportefeuille van het 
OCMW. Op 14 mei 2018 liepen er op naam van het OCMW 52 kredieten die een totaal 
schuldsaldo vertegenwoordigden van 23 952 700,40 euro. Door in te gaan op deze 
voorstellen van Belfius bank nv kan de gemiddelde rentevoet de komende jaren dalen 
van 2,81% naar 2,76%. 

Meerjarenplan en budget 



Indicatieve intrestimpact 2018 – 2029 : - 52 296,44 euro (*). 
 (*) Indicatieve simulatie op 14 mei 2018 en gebaseerd op de hypothese dat de huidige 
en nieuwe rentevoeten gelijk blijven voor de verdere looptijd van de kredieten. 
  

 Verhoging intresten op rekening 0040-01/650020 (leningen 1108, 1109 en 1110): 
2 586,61 euro 

 Verlaging intresten op rekening 0040-01/650020 (lening 1145): - 54 883,05 euro 

Vorige beslissingen 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10.07.17: actief schuldbeheer 
OCMW Wevelgem. 

Bijlagen 
Analyse schuldportefeuille OCMW Wevelgem. 

Hogere regelgeving 
Artikel 52 OCMW-decreet van 19 december 2008 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
Beslist de rentevoet op de lening 1108, ten bedrage van 1 888 027,10 euro (resterend 
saldo op 14 mei 2018) en waarop momenteel de indekkingstechniek ‘Partially Capped 
Lineair CMS spread 30Y-2Y met een vaste rentevoet tot 31 december 2019’ geldig is, om 
te zetten naar een ‘Lineair CMS spread 30Y-2Y startend met een vaste rentevoet tot 31 
december 2020’. Zie kenmerken in bijlage. Beslist naar analogie ook voor de leningen 
1109 en 1110 de fixingdatum respectievelijk te verschuiven van 1 oktober 2019 naar 1 
oktober 2020. 
  
Artikel 2 
Beslist de rentevoet op de lening 1145, ten bedrage van 1 312 083,30 euro (resterend 
saldo op 14 mei 2018) en waarop momenteel een variabele vaste rentevoet geldig is van 
2,880% om te zetten naar een lening ‘Partially Capped VMS 1y’ met een looptijd tot 31 
december 2021. Zie kenmerken in bijlage. 
  
Artikel 3 
Verleent de financieel directeur de machtiging om de definitieve rentevoorwaarden vast 
te leggen. 
  
Artikel 4 
Gaat akkoord om de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: 
‘Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene 
verrichting tijdens de looptijd van de lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige 
verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op 
een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies’. 
  
Artikel 5 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur en aan Belfius 
Bank nv. 

7. Jaarverslag interne controle 2017 

Feiten, context en argumentatie 
Het jaarverslag van de interne controle 2017 wordt voorgelegd. 
  



Bijlagen 
Jaarverslag organisatiebeheersing najaar 2017 

Hogere regelgeving 
Art. 100 OCMW-decreet van 19 december 2008: met behoud van de opdrachten inzake 
interne controle die krachtens het OCMW-decreet of door de raad voor maatschappelijk 
welzijn aan andere organen of personeelsleden worden opgedragen, is de secretaris 
belast met de organisatie en de werking van het interne controlesysteem en daarover 
rapporteert hij jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Het jaarverslag interne controle 2017 wordt goedgekeurd. 

8. Aanstellen functionaris voor gegevensbescherming 

Feiten, context en argumentatie 
De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming trad in werking op 24 mei 2016, maar organisaties (waaronder 
ook lokale besturen) krijgen tot 25 mei 2018 om zich aan de nieuwe regelgeving aan te 
passen. 
De GDPR legt een aantal verplichtingen op voor het werken met persoonsgegevens. Zo 
moet onder andere een 'Data Protection Officer' of 'Functionaris Gegevensbescherming' 
aangesteld worden overeenkomstig artikelen 37 tot 39 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
De taken van de DPO zijn: 

 informatie en advies geven omtrent de GDPR-verplichtingen aan de organisatie 
 de naleving van de GDPR monitoren 
 het centrale aanspreekpunt zijn inzake gegevensbescherming: zowel voor de 

organisatie, voor de Gegevensbeschermende Autoriteit als voor personen wiens 
gegevens verwerkt worden (burgers, leveranciers, ...) 

 advies verlenen aan de organisatie rond de verplichte risicoananalyse en de 
resultaten. 

  
Aan de DPO moeten alle middelen beschikbaar gesteld worden die hij nodig heeft om zijn 
taken naar behoren uit te voeren. 
Hij heeft zowel deskundige als praktische kennis inzake privacy en staat de organisatie 
bij bij het toezicht op de interne naleving van de GDPR. 
  
Er wordt voorgesteld om Erwin Loos, stafmedewerker kwaliteit OCMW - 
veiligheidsconsulent OCMW en gemeente Wevelgem, aan te stellen als DPO. 
Erwin Loos werkte zich intussen volledig in in de GDPR-wetgeving en neemt de nodige 
stappen, samen met de betrokken personeelsleden, om te voldoen aan de GDPR-
wetgeving. 
  
In zitting van 23 mei 2018 van het college van burgemeester en schepenen werd Erwin 
Loos aangesteld als DPO bij de gemeente Wevelgem. 
  

Hogere regelgeving 
 Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 
 Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in het bijzonder artikel 37 tot 39. 



Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Erwin Loos, stafmedewerker kwaliteit OCMW - veiligheidsconsulent OCMW en gemeente 
Wevelgem, wordt aangesteld als Data Protection Officer (DPO). 

9. Personeel: maatschappelijk werker ouderenzorg: verlenging 
wervingsreserve 

Feiten, context en argumentatie 
In de zitting van 14 maart 2016 werd de functie van maatschappelijk werker 
ouderenzorg open verklaard. 
Na selectie werd in de zitting van 13 juni 2016 het proces-verbaal goedgekeurd en werd 
een wervingsreserve aangelegd geldig van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2018. 
In toepassing van artikel 23 van de rechtspositieregeling is de wervingsreserve 
verlengbaar tot een maximale geldigheidsduur van drie jaar. 
Er wordt voorgesteld om de wervingsreserve van maatschappelijk werker ouderenzorg te 
verlengen met maximum 1 jaar tot en met 30 juni 2019. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De wervingsreserve van maatschappelijk werker ouderenzorg wordt verlengd met 1 jaar 
tot en met 30 juni 2019. 

10.LDC Elckerlyc: projectoproep 2018 Koning Boudewijnstichting: lokaal 
samenwerken in zorgzame buurten 

Feiten, context en argumentatie 
Het lokaal dienstencentrum Elckerlyc wil het LDC meer bekendheid geven in Wevelgem. 
Eén van de acties hierrond is de huidige buurtgerichte zorg rond Elckerlyc 
verbreden/verspreiden over de hele gemeente Wevelgem door de uitbouw van 
antennepunten “Zorgzame buurt”, in eerste instantie “Zorgzame buurt De Posthoorn” en 
later ook “Zorgzame buurt De Wijnberg”. 
Het LDC Elckerlyc wil zich actief inzetten om zorgzame buurten te ondersteunen en uit te 
bouwen 

 waar ouderen en zorgbehoevenden comfortabel in hun huis en vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen 

 waar bewoners elkaar kennen en helpen 
 waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning, zorggarantie en 

zorgcontinuïteit krijgen 
Om het antennepunt een vaste plaats te geven, is samenwerking met actoren uit de 
buurt (netwerk) heel belangrijk. Zij kennen immers de buurt, organiseren er al 
activiteiten, verlenen al hulp … 
Het opstarten van antennepunten werd goedgekeurd in de raad van 9 april 2018. 
De Koning Boudewijnstichting lanceerde een oproep 'lokaal samenwerken in zorgzame 
buurten'. 
De oproep staat open voor elke actor die bijdraagt tot zorgzame buurten. Het gaat om 
actoren die het kleine helpen in de praktijk brengen op lokaal, wijk- of buurtniveau: 
lokale besturen, actoren uit het verenigingsleven, (sociale) ondernemers, 
vrijwilligersorganisaties, buurtcoöperaties, mantelzorgverenigingen, en anderzijds om 
(soms bovenlokale) actoren die actief zijn in de eerste lijn: organisaties voor 
thuisverpleging en thuiszorg, huisartsenorganisaties, apotheekregio’s, ziekenfondsen, … 
  



De oprichting van de antennepunten 'Zorgzame buurt De Posthoorn' en 'Zorgzame buurt 
De Wijnberg' beantwoordt hieraan volledig. 
Er wordt voorgesteld om een projectaanvraag in te dienen bij de Koning 
Boudewijnstichting. Dit kan nog tot 2 juli 2018. 
De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. 

Vorige beslissingen 
Beslissing van 09.04.2018 van de raad voor maatschappelijk welzijn tot goedkeuring van 
de oprichting van een Antennepunt “Zorgzame buurt De Posthoorn" (en later eventueel 
een Antennepunt “Zorgzame buurt De Wijnberg") vanuit het Lokaal Dienstencentrum 
Elckerlyc. 

Bijlagen 
Folder oproep zorgzame buurt 2018 

Hogere regelgeving 
Art. 51 OCMW-decreet van 19 december 2008 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De projectaanvraag 'lokaal samenwerken in zorgzame buurten' bij de Koning 
Boudewijnstichting wordt goedgekeurd. 

11.Het geven van een mandaat aan Leidedal om op te treden als 
aankoopcentrale voor 'het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploitatie 
van 20 jaar van fotovoltaïsche panelen' op gebouwen eigendom van de 
lokale besturen 

Feiten, context en argumentatie 
De Intercommunale Leiedal heeft een bestek opgemaakt voor het ‘prefinancieren, 
leveren, plaatsen en exploitatie van 20 jaar van fotovoltaïsche panelen’ op gebouwen in 
eigendom van lokale besturen, met burgerparticipatie. 
De intercommunale wenst hierbij als aankoopcentrale op te treden voor de 13 
gemeentebesturen. 
  
Daartoe moeten de gemeenten en steden een mandaat geven aan Leiedal. 
  
De intercommunale Leiedal zoekt dan, als aanbestedende overheid in de hoedanigheid 
van aankoopcentrale, voor de lokale besturen een opdrachtnemer die de prefinanciering, 
levering, plaatsing en exploitatie (incl. totaalwaarborg- en onderhoud) van de 
zonnepanelen op zich neemt voor de duur van 20 jaar. 
  
De lokale besturen vergoeden deze opdrachtnemer voor het gebruik van de 
zonnepanelen in functie van het rechtstreeks verbruik van de lokaal geproduceerde 
zonnestroom. 
De opdrachtnemer exploiteert de geplaatste PV-installatie gedurende 20 jaar.  
Het is de bedoeling dat de energiefactuur daalt. 
De inschrijver die wordt aangesteld, moet voor deze investeringen bij voorkeur de 
financiële middelen ophalen bij lokale stakeholders via rechtstreekse burgerparticipatie 
volgens de internationaal erkende ICA-definitie. 
De opdrachtnemer is ook verplicht om randvoorwaarden, zoals de staat van de 
dakdichting, constructie van het dak, elektriciteitsinstallatie, bereikbaarheid van het dak, 
bruikbaarheid van het dak enz. te onderzoeken vooraleer over te gaan tot het plaatsen 
van fotovoltaïsche panelen op de daken. 
  



Opstal: per te installeren installatie zal het opdrachtgevend bestuur een toelating geven 
tot bouwen in de vorm van een opstalrecht, waarbij het bestuur toestemming verleent 
aan de opstalnemer voor het installeren en het beheren van de PV-installatie gedurende 
20 jaar op het dak van een gebouw. 
Na deze periode komen de installaties in eigendom van het opdrachtgevend bestuur. 
  
De 13 gemeenten in de regio engageerden zich met het Burgemeestersconvenant om 
tegen 2020 20% CO2 te besparen. Openbare besturen moeten hierin het voorbeeld 
geven en sneller dan de private markt beantwoorden aan deze doelstellingen. 
  
De gemeente Wevelgem investeerde al heel wat in energiebesparende maatregelen in de 
gemeentelijke gebouwen, openbare verlichting en het wagenpark. Daarnaast liggen al op 
10 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen. Dit alles resulteerde in een besparing van 
23% CO2-uitstoot in 2016 t.o.v. 2009. 
  
Er zijn echter nog daken van openbare of (semi)openbare gebouwen geschikt voor 
zonnepanelen. Dit geldt ook voor gebouwen van het OCMW Wevelgem (WZC Elckerlyc, 
het administratief centrum, gedeeltelijk WZC Het Gulle Heem, assistentiewoningen Ter 
Meersch ...). 
  
Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij de 
energietransitie. Soms hebben ze de middelen, maar niet de mogelijkheid om 
zonnepanelen te leggen (of vice versa). Via deze overheidsopdracht wenst de gemeente 
Wevelgem, via Leiedal als aankoopcentrale, een dienstverlener te selecteren die instaat 
voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op 
patrimonium van het lokaal bestuur. De middelen voor investering moeten prioritair 
opgehaald worden binnen de gemeente  en/of de regio. De dienstverlener wordt vergoed 
per kWh groene stroom die geproduceerd wordt. Deze aanpak is  geïnspireerd op een 
opdracht die de gemeente Kuurne in 2017 gunde aan een burgercoöperatie.  
  
De procedure wordt doorlopen in 2018 teneinde vanaf 1 januari 2019 gebouwen te 
kunnen aanreiken aan de geselecteerde dienstverlener waarop zonnepanelen kunnen 
geplaatst worden. Dit aanreiken van de gebouwen kan gedurende 6 jaar. De uitbating 
van de zonnepanelen duurt 20 jaar vanaf de ingebruikname van de installatie.  De 
opdracht vereist op vandaag geen lijst van gebouwen waarop zonnepanelen zullen 
geplaatst worden. Via een ‘non-exclusiviteit’ passage in het opdrachtdocument is het 
deelnemende lokale bestuur niet verplicht om na gunning van de opdracht effectief 
gebouwen aan te leveren om via deze dienstverlener van zonnepanelen te voorzien. Het 
lokaal bestuur kan nog steeds beslissen om geen zonnepanelen te plaatsen, zelf de 
zonnepanelen te plaatsen of andere formules te hanteren.  
  
Voor alle deelnemende openbare besturen wordt gezamenlijk, op basis van een gelijk 
opdrachtdocument, een procedure conform de wetgeving op overheidsopdrachten 
uitgeschreven.  De coördinatie van deze opdracht en het begeleiden van de procedure zal 
kosteloos gebeuren door de Intercommunale Leiedal vanuit het Europees gesubsidieerd 
project Biseps.   
  
Het plaatsen van zonnepanelen door een dienstverlener houdt een aantal engagementen 
voor de gemeente in: 
-      De afname van de geproduceerde stroom gedurende 20 jaar voor de 
       overeengekomen prijs. 
-      Doorgeven van een contactpersoon bij de gemeente ten aanzien van de 
       geselecteerde dienstverlener. 
-      Verlenen van een recht van opstal voor de constructie van de zonnepanelen. 
-      Ondersteuning van de geselecteerde dienstverlener op vlak van communicatie ten  
       aanzien van burgers. 
-      … 



  
Indien het OCMW wenst deel te nemen aan deze overheidsopdracht, kan dit enkel via 
een mandaat aan het gemeentebestuur voorafgaand aan de 
gemeenteraadsbeslissing.  Het initiatief daarvoor ligt bij de gemeente. 
  
Het gemeentebestuur vraagt of het OCMW dit mandaat wenst te geven. 
  

Bijlagen 
 Schrijven van de Intercommunale Leiedal van 18 mei 2018 betreffende de 

uitnodiging tot deelname aan de intergemeentelijke aankoopcentrale voor de 
overheidsopdracht met als voorwerp het prefinancieren, leveren, plaatsen en 
exploiteren voor 20 jaar van fotovoltaïsche panelen op gebouwen in eigendom van 
de lokale besturen. 

 Bestek intercommunale Leiedal: het prefinancieren, leveren, plaatsen en 
exploitatie van 20 jaar van fotovoltaïsche panelen’ op gebouwen eigendom van de 
lokale besturen. 

Hogere regelgeving 
 De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, waarbij de 

aanbestedende overheid, de Intercommunale Leiedal, kan optreden als 
aankoopcentrale zoals bepaald in artikel 2, 6° juncto artikel 47 van de wet. 

 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten voor de 
klassieke sectoren. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Het OCMW Wevelgem geeft mandaat aan de gemeente Wevelgem om 
de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk aan te duiden als 
aankoopcentrale voor 'het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploitatie van 20 jaar 
van fotovoltaïsche panelen' op gebouwen eigendom van het OCMW. 
 
 
 

Namens het OCMW, 

De algemeen directeur, 

Kurt Parmentier 

De voorzitter, 

Frank Acke 
 


