
 

Vergadering van 12.02.18 
 

Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De 
Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke, Amand 
Bossuyt, raadsleden; Stefaan Oosthuyse, secretaris. 
 
Verontschuldigd: Jan Seynhaeve, burgemeester; Vicky Claeys, raadslid. 
 
Dagorde 
 
Openbare zitting 
 

1. W13: indienen PDPO dossier ter oprichting van Food Act 13: regionaal 
voedseldistributieplatform Zuid-West-Vlaanderen; 

2. Lokale Dienstencentra: drukwerk ‘De Wegwijzer’: wijze van gunnen; 
3. Assistentiewoningen Ter Meersch: aanpassen keukens: wijze van gunnen; 
4. Financiële dienst: kwartaalrapportage 4de kwartaal 2017: kennisname; 
5. Raamovereenkomst universele postdiensten; 

 
PUNT 1: W13: INDIENEN PDPO DOSSIER TER OPRICHTING VAN FOOD ACT 
13: REGIONAAL VOEDSELDISTRIBUTIEPLATFORM ZUID-WEST-
VLAANDEREN 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Gelet op de intentie van W13 om tijdens de huidige beleidsperiode in te zetten op een regionale 
voedselstrategie;  
 
Gelet op de uitrol van het Foodlooseproject (project gerealiseerd met de steun van het 
Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting) in de regio onder 
regie van W13 waarbij een projectcoördinator werd aangeworven die onder meer de 
haalbaarheid van een regionaal voedseldistributieplatform onderzoekt; 
 
Gelet op de goede praktijk van Food Act (OCMW Kortrijk) en Foodsavers Gent (OCMW 
Gent); 
 
Overwegende de bespreking in de RVB W13 XL (27/10/2017) waarbij werd gesteld om 
principieel achter het voorstel te staan om een subsidiedossier in te dienen bij de PDPO (= 
Programma Document voor Plattelandsontwikkeling) vanuit W13 om een regionaal 
voedseldistributieplatform op te richten en vanuit de OCMW’s cofinanciering te voorzien 
volgens inwonersaantal.  
 
 
Regionaal voedseldistributieplatform 

 Oprichten van een regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten. Het platform 
gaat actief op zoek naar overschotten in de regio om deze eerst te centraliseren en daarna 
te herverdelen naar voedselverdeelorganisaties, sociale organisaties en sociale 
economieprojecten in de regio. Dit alles door middel van activering.  Dit basisconcept 
moet als kapstok dienen voor andere activiteiten zoals organisatie lerende netwerken, 



 

doorstroomtrajecten voor doelgroepmedewerkers richting logistieke sector, verwerking 
overschotten door sociale economie, …. 

 
 De wins in dit verhaal situeren zich op het vlak van menswaardige noodhulp en 

structurele armoedebestrijding, milieu en activering. Meer concreet vertaalt zich dit in 
onze regio naar: 

o Een werkvloer voor 8 personeelsleden TWE (= Tijdelijke Werk Ervaring) met 
doorstroommogelijkheden naar logistieke functies. 

o Het stimuleren van nieuwe werkvloeren binnen sociale economie om projecten 
te ontwikkelen met voedseloverschotten.  

o Het activeren van 28 schenkers van voedseloverschotten. 
o Het bevoorraden van 40 organisaties in de regio met voedseloverschotten 

waaronder: 
 15 voedselverdeelorganisaties 
 22 sociale organisaties 
 1 sociaal restaurant 
 2 sociale economieprojecten 

o Het ophalen en herverdelen van 200 ton voedseloverschotten per jaar. Dit 
impliceert 200 ton minder afval wat een positief effect heeft op milieu en 
klimaat.   

o Het ontzorgen van de vrijwilligers en OCMW-medewerkers op logistiek niveau.  
o Het organiseren van minimum 3 lerende netwerken voor vrijwilligers en 

OCMW-medewerkers per jaar en waar noodzakelijk bilateraal overleg. Thema’s 
die zeker meegenomen worden zijn de principes sociale kruidenier en de 
empowermentgedachte. 

 
Financiële impact 

 Financieel plan gaat uit van een regionaal verhaal, onder regie van W13. Financieel plan 
nog verder af te stemmen ism projectadviseur PDPO, OCMW Kortrijk en onderhevig 
aan overige investeerders. 

 Totale financiële kost 2018-2020: 708.068 euro 
- Integratie Food Act Kortrijk: 192.775 euro (raming)  
= Subsidiabele kost: 515.293 euro 

o Subsidie PDPO: 334.940 euro  
o Cofinanciering: 180353 euro 

Waarvan:  
 99.503 euro via private investeerders en andere projectoproepen 
 80.850 euro lokale besturen Zuid-West-Vlaanderen, te verdelen 

volgens inwonersaantal 
 

OCMW Inwonersaantal Kost per jaar Kost 2018-2020 
Anzegem 14.589 1.645 4.935 
Avelgem 9.956 1.122 3.366 
Deerlijk 11.738 1.323 3.969 
Harelbeke 27.536 3.104 9.312 
Kuurne 13.140 1.481 4.443 
Lendelede 5.746 648 1.944 
Menen 32.877 3.706 11.118 
Spiere-Helkijn 2.133 240 720 



 

 
 Bovenliggend voorstel gaat over de opstart en exploitatie van het regionaal 

distributieplatform voor de periode mei 2018-december 2020. Vanaf 2020 zijn er 
wellicht structurele mogelijkheden via FEAD (= Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen).  

 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10.01.18 kennis 
genomen heeft van de toelichting door de voorzitter van het OCMW over de oprichting van 
een regionaal voedseldistributieplatform via W13, in het bijzonder van het ontwerp van 
beslissing voor de raad voor maatschappelijk welzijn over het indienen van een PDPO-dossier 
ter oprichting van Food Act 13, regionaal voedseldistributieplatform Zuid-West-Vlaanderen; 
 
Gelet op de bijkomende info door de voorzitter over ‘voedselherverdeling’: 

- situatieschets, verwachte en gehoopte evolutie 
- vanuit regio wordt geijverd om vrije keuze van gebruikers van voedselverdeelpunten 

te garanderen 
- doel is om te evolueren naar sociale kruidenier, maar kan niet op korte termijn 
- er zijn verschillende initiatiefnemers: privé, OCMW’s, lokale besturen ism bv. 

Serviceclubs 
 
Gelet op de vraag vanuit de raad: is de organisatie ‘In de Bres’ uit de Kortrijkstraat in 
Wevelgem ook betrokken bij Food Act (W13)? 
Gelet op het antwoord van de voorzitter: hoogstwaarschijnlijk niet, maar we zullen dit 
nagaan; 
 

BESLUIT: 
 
ART. 1.- Gaat principieel akkoord met het voorstel om een subsidiedossier in te dienen bij de 
PDPO vanuit W13 om een regionaal voedseldistributieplatform op te richten.   
 
ART. 2.- Gaat principieel akkoord met de financiële 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 3.528 euro per jaar met een maximum van 
10.584 euro (2018-2020) mits voorbehoud van goedkeuring subsidiedossier PDPO (Vlaams 
programmadocument voor plattelandsontwikkeling).  
 
ART. 3.- Gaat principieel akkoord met het actief toeleiden van werknemers TWE naar het 
regionaal voedseldistributieplatform indien matchende competenties worden vastgesteld.  
 
PUNT 2: LOKALE DIENSTENCENTRA: DRUKWERK ‘DE WEGWIJZER’: WIJZE 
VAN GUNNEN 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 

Waregem 37.606 4.239 12.717 
Wevelgem 31.291 3.528 10.584 
Wielsbeke 9.573 1.079 3.237 
Wervik 18.529 2.089 6.267 
Zwevegem 24.353 2.746 8.238 
TOTAAL   80.850 



 

Overwegende dat het drukwerk ‘De Wegwijzer’ in zitting van 08.12.14 toegewezen werd aan 
de firma Drukta uit Kortrijk; 
Gelet op het voorstel om het drukwerk opnieuw te gunnen met toepassing van de wet op de 
overheidsopdrachten; 
Gelet op de raming van de kostprijs: € 12.000/jaar incl. btw; 
Gelet op het voorstel om de opdracht te gunnen voor 2 jaar; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 26° 
en artikel 42, 1°, a)  
Gelet op het voorstel om te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking waarbij volgende firma’s kunnen aangeschreven worden: 

- Buropa, Roeselarestraat 195, 8560 Wevelgem 
- Drukta, Walle 109, 8500 Kortrijk 
- AVSC Printing, Kortrijkstraat 179, 8560 Wevelgem 
- Hautekiet, Bissegemstraat 216, 8560 Wevelgem 
- Drukkerij Pattyn, Handelsstraat 17, 8630 Veurne 
- Drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende 
- Die Keure nv, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge 
- Geers Offset nv, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 
- Melo Media vof, Zandvoordestraat 137, 9052 Zwijnaarde 
- Delabie SA, Boulevard de l’ Eurozone 9, 7700 Mouscron 

 
Gelet op het voorgelegde bestek; 
Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 52, tweede lid, 12°; 
 

BESLUIT: 
 
ART. 1.- De opdracht drukwerk ‘De Wegwijzer’ wordt gegund via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking waarbij volgende firma’s aangeschreven worden: 

- Buropa, Roeselarestraat 195, 8560 Wevelgem 
- Drukta, Walle 109, 8500 Kortrijk 
- AVSC Printing, Kortrijkstraat 179, 8560 Wevelgem 
- Hautekiet, Bissegemstraat 216, 8560 Wevelgem 
- Drukkerij Pattyn, Handelsstraat 17, 8630 Veurne 
- Drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende 
- Die Keure nv, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge 
- Geers Offset nv, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 
- Melo Media vof, Zandvoordestraat 137, 9052 Zwijnaarde 
- Delabie SA, Boulevard de l’ Eurozone 9, 7700 Mouscron 

 
ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. 
 
PUNT 3: ASSISTENTIEWONINGEN TER MEERSCH: AANPASSEN KEUKENS: 
WIJZE VAN GUNNEN 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat de assistentiewoningen Ter Meersch in gebruik genomen werden in 
december 1994; 
Overwegende dat de keukens sinds de ingebruikname niet aangepast werden en aan 
vervanging toe zijn; 



 

Gelet op de raming van de kostprijs: € 319.859,28 inclusief btw; 
Overwegende dat in het investeringsbudget 2018 € 320.000 voorzien is voor de aanpassing 
van de keukens; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 22° 
en artikel 36;  
Gelet op het voorstel om te gunnen via openbare procedure; 

Gelet op het voorgelegde bestek; 
Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 52, tweede lid, 12°; 
 

BESLUIT: 
 
ART. 1.- De opdracht ‘Aanpassen keukens assistentiewoningen Ter Meersch’ via openbare 
procedure wordt goedgekeurd. 
ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. 
 
PUNT 4: FINANCIELE DIENST: KWARTAALRAPPORTAGE 4de KWARTAAL 
2017: KENNISNAME 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
Overwegende dat artikel 167 van het decreet bepaalt dat de financieel beheerder minstens 
eenmaal per jaar minstens het volgende rapporteert aan de raad: een overzicht van de 
thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de 
budgetten; 
Overwegende dat artikel 92 van het decreet o.m. bepaalt dat de financieel beheerder instaat 
voor het debiteurenbeheer en hij hierover rapporteert aan de raad van het OCMW; 
Overwegende dat artikel 98 van het decreet bepaalt dat OCMW’s instaan voor de interne 
controle op hun activiteiten waarbij interne controle het geheel is van maatregelen en 
procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over o.m. de 
beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 
Overwegende dat in het MAT van 02.05.2016 voorgesteld werd om te starten met een 3-
maandelijkse rapportage waarbij het rapport ter kennis wordt gegeven aan de raad; 
Overwegende dat het ontwerp van kwartaalrapportage 4de kwartaal 2017 voorgelegd wordt op 
het MAT op 12.02.18; 
Gelet op de voorgelegde kwartaalrapportage 4de kwartaal 2017; 
 
Gelet op de vraag van raadslid Ilse Vandenbulcke waarom geen cijfers over 
inburgeringstrajecten en taalprojecten (sociale dienst) opgenomen werden in dit rapport? 
 
Gelet op het antwoord van de secretaris dat dit te verregaand is en dat de directeur sociale 
dienst in een volgende zitting de evaluatie van REMI zal toelichten en dan eventueel 
dergelijke vragen kunnen beantwoord worden; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Neemt kennis van de kwartaalrapportage 4de kwartaal 2017. 
 
PUNT 5: RAAMOVEREENKOMST UNIVERSELE POSTDIENSTEN 



 

 
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Overwegende dat de Belgische postsector sinds 2011 volledig geliberaliseerd is; 

Overwegende dat TBC-post, een privé-postbedrijf dat een universele postvergunning heeft, 
midden 2017 een aantal gemeenten en OCMW's in gebreke stelde omdat ze hun postdiensten 
aan Bpost toevertrouwen zonder voorafgaande overheidsopdracht; 

Overwegende dat het OCMW Wevelgem geen ingebrekestelling kreeg; 

Overwegende dat, om de lokale besturen hierin te helpen, de VVSG (vereniging voor steden 
en gemeenten) bereid is om op te treden als aankoopcentrale; 

Gelet op de principiële beslissing van de directievergadering van VVSG vzw (VVSG) van 12 
juni 2017 tot gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als 
titel 'raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten 
voor Vlaamse lokale besturen'; 

Overwegende dat de VVSG op 11 september 2017 deze intentie om als aankoopcentrale een 
overheidsopdracht voor diensten bij wijze van een raamovereenkomst te plaatsen ten behoeve 
van Vlaamse lokale besturen overgemaakt heeft;  

Overwegende dat het OCMW haar interesse moest laten betuigen om toe te treden tot deze 
aankoopcentrale voor de aanbesteding van deze overheidsopdracht uiterlijk op 1 oktober 
2017; 

Overwegende dat het OCMW heeft deze interesse overgemaakt aan VVSG op 26 september 
2017; 

Ondertussen werd bedoelde opdracht (bestek nr. VVSG vzw-2017/09/18) Belgisch en 
Europees bekend gemaakt op respectievelijk 17 november 2017 en 22 november 2017, 
waarbij inschrijvingen konden worden ingediend tot en met 7 januari 2018; 

De geïnteresseerde besturen zullen zich gedurende de duurtijd van de te sluiten 
raamovereenkomst, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-
2017/09/18), op de aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele 
contracten inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden 
van het bestek en de offerte van de dienstverlener en zijn daarbij vrijgesteld van de 
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. De raamovereenkomst is niet 
exclusief, zodat de afnemers steeds de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via de 
raamovereenkomst maar volgens de gewone procedures, die de wet op de 
overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval niet als een wijziging van de 
opdracht wordt beschouwd. Bovendien is de gemeente niet verplicht tot enige afname van de 
raamovereenkomst (geen afnameverplichting). 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Wevelgem in zitting van 8 december 2017 
om een beroep te doen op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor bovenvermelde 
postdiensten; 



 

Gelet op het voorstel om gebruik te maken van de aankoopcentrale om volgende redenen: 

 de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het 
bestuur; 

 het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 
geld betekent; 

 VVSG beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van 
postdiensten 

Overwegende dat op 7 december 2017 de VVSG liet weten dat Easypost de VVSG in kort 
geding gedagvaard heeft op 4 december 2017. De vordering van Easypost strekt tot schorsing 
van bestek. Er is nog geen uitspraak in deze zaak. Ondertussen loopt de gunningsprocedure 
gewoon verder, blijft het bestek behouden en vormt het de basis voor kandidaten om een 
offerte in te dienen.  

Overwegende dat Easypost op 16 januari 2018 de VVSG gedagvaard heeft ten gronde voor de 
vernietiging van het bestek. Deze procedure werd naar de rol verwezen in afwachting van de 
uitspraak in kort geding. De uitspraak in kort geding wordt in februari verwacht. De VVSG 
heeft de einddatum om offertes in te dienen uitgesteld naar 12 maart. 
De VVSG zal pas kunnen gunnen van zodra er een uitspraak van de rechtbank is. 

Overwegende dat de uitgaven voor postdiensten vastgelegd zijn in het exploitatiebudget van 
2018 en volgende, op de algemene rekening 615000. 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 6°, 
a), en artikel 2, 7° en artikel 47; 

Gelet op het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 52, tweede lid, 12°; 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL - Het OCMW Wevelgem doet een beroep op de aankoopcentrale van VVSG 
vzw voor de plaatsing van een overheidsopdracht voor postdiensten via de raamovereenkomst 
'raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor 
Vlaamse lokale besturen' (bestek nr. VVSG vzw - 2017/09/18). 
 


