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Openbaar 

1. Aanpassing prijzen assistentiewoningen 
 

Feiten, context en argumentatie 

Er wordt voorgesteld om de dagprijs van de assistentiewoningen aan te passen miv 1 
januari 2019 op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

In het meerjarenplan 2014-2019 werd voor het jaar 2019 rekening gehouden met een 
jaarlijkse indexverhoging voor de assistentiewoningen. 

Voor de assistentiewoningen Tilia is in de service level agreement met Care Property 
Services, ondertekend op 29.04.2015, in artikel 3 bepaald: ‘de dagprijs zal op jaarlijkse 
basis geïndexeerd worden, aan de hand van de consumptieprijsindex. De referentie-
indexcijfer zal datgene zijn van de maand van de opening van de groep van 
assistentiewoningen; dit alles conform de wetgeving.’ 

Er wordt voorgesteld om het woongedeelte van de dagprijs te indexeren en het 
zorggedeelte (= 13 euro) ongewijzigd te laten (conform de prijsindexering vorig jaar). 

Dagprijzen groepen van assistentiewoningen 

  Dagprijs in 2018 voorgestelde dagprijs 
voor 2019 

Ter Meersch     

  19,96 euro Indexering (indexcijfer 
consumptieprijzen oktober 
2018) 

= 20,48 euro 
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Het Kader     

Eenkamerflat 24,88 euro Indexering (indexcijfer 
consumptieprijzen oktober 
2018) 

= 25,53 euro 

Tweekamerflat 27,22 euro Indexering (indexcijfer 
consumptieprijzen oktober 
2018) 

= 27,93 euro 

Tilia     

‘gewone’ flat 37,06 euro Indexering woongedeelte 
(indexcijfer 
consumptieprijzen oktober 
2018) 

= 37,69 euro 

‘ruimere’ flat 40,16 euro Indexering woongedeelte 
(indexcijfer 
consumptieprijzen oktober 
2018) 

= 40,87 euro 

  

Raadslid Ilse Vandenbulcke vraagt waarom er een prijsstijging is voor de 
assistentiewoningen Tilia gezien de prijs voor deze woningen al hoog is. 

De voorzitter antwoordt dat de jaarlijkse indexering vastgelegd is in de Service Level 
Agreement met Care Property Invest en dat het enkel gaat om het woongedeelte. De 
prijs van het zorggedeelte blijft ongewijzigd. 

Hogere regelgeving 

 Besluit van 9 januari 2015 van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse 
bepalingen van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende 
bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor 
bejaardenopvang 

 Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Met 11 niet gestemd (Frank Acke, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan 
Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse 
Vandenbulcke, Amand Bossuyt) 

De dagprijs voor de groepen van assistentiewoningen miv 1 januari 2019 wordt als volgt 
goedgekeurd: 

o Ter Meersch en Het Kader: indexverhoging van de huidige dagprijs op basis van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen van oktober 2018. 
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o Tilia: indexverhoging van de huidige dagprijs van het woongedeelte op basis van 
het indexcijfer van de consumptieprijzen van oktober 2018; het zorggedeelte blijft 
ongewijzigd. 

2. Permanentie noodoproepen assistentiewoningen Ter Meersch en Tilia - 
aanleunwoningen Processieweg: wijze van gunnen 

 

Feiten, context en argumentatie 

In zitting van 10 september 2018 werd beslist dat een nieuwe overheidsopdracht moet 
uitgeschreven worden voor de permanentie en crisiszorg voor de assistentiewoningen Ter 
Meersch en Tilia en voor de aanleunwoningen in de Processieweg in Gullegem. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 14 400 euro per jaar. 

Voor een looptijd van 5 jaar bedraagt de raming 72 000 euro. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

Er wordt voorgesteld om alle zelfstandig verpleegkundigen van de gemeente en alle grote 
organisaties die actief zijn op het vlak van thuiszorg op het grondgebied van de 
gemeente aan te schrijven zodat ze allen de kans krijgen om zich kandidaat te stellen 
voor deze opdracht. 

Volgende personen/organisaties worden bijgevolg aangeschreven: 

Naam Adres Gemeente Regio       

Bekaert Jan Ieperstraat 30 Menen Menen Wervik/Wevelgem   

Blomme Ellen Anneessenstraat 7 Menen Menen/Wevelgem     

Bonte Charlotte Overheulestraat 288 Moorsele Menen Wevelgem     

Buyse Karen Overheulestraat 126a Moorsele Wevelgem     

Calis Hilde Vanneputstraat 2 Wevelgem Wevelgem     

Callant Sonja Vinkestraat 103 Wevelgem Wevelgem     

Calleeuw Maaike 
Sint-Franciscusstraat 
20/0202 

Wervik Menen/Wevelgem     

Cappelle Heidi Kweekstraat 56 Wevelgem Wevelgem     

Carlu Hannelore Ommeloopstraat 15 Gullegem Kortrijk/Wevelgem     

Casano Lien Henri Dunantlaan 2 Menen Kortrijk/Menen/Wevelgem   

DB Thuisverpleging Pijnappelstraat 14 Bissegem Kortrijk/Wevelgem     

Deconinck Virginie Kruisstraat 91 Wevelgem Harelbeke/Kortrijk Kuurne/Wevelgem

Dejaeghere Marinka Lommergoed 56 Gullegem Wevelgem     

Deleu Caroline Kolverikstraat 19 Wevelgem Wevelgem     

Delrue Marleen Korte Veldstraat 22 Wevelgem Wevelgem     

Deprez Cindy Oude Hondstraat 8 Beselare Menen/Wevelgem     
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Derthoo Tine Vuurdoornstraat 17 Moorsele Wevelgem     

Desmedt Joke Maria Roseelsstraat 11 Gullegem Wevelgem     

Desplancke Cindy Nieuwenhove 8 Moorsele Menen/Wevelgem     

Duboccage Guy - Mansis 
Christine 

Hellestraat 14 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Griet & Evie Thuiszorg Spoorwegstraat, 110 Lauwe Kortrijk Menen/Wevelgem   

Hofman  Marleen Vredestraat 72 Wevelgem Menen/Wevelgem     

Houthoofd Hilde Slijtersstraat 20 Wevelgem Wevelgem     

Juvi Care-Xavier Aalbeeksesteenweg 36 Lauwe Kortrijk/Menen/Wevelgem   

Laevens Virginie Sneppestraat 35 Wevelgem Wevelgem     

Lazou Cindy Oscar Seynaevelaan 40 Gullegem Wevelgem     

Lefebvre Ward Dotterbloemstraat 23 Bissegem Kortrijk/Kuurne/Wevelgem   

Maddens Goedele Memlincstraat 8 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Maesen Emily Leuricock 5 Wevelgem Wevelgem     

Mestdagh Katrien Zuidhoekstraat 25 Moorsele Wevelgem     

Michaux Johan Moorselestraat 187 Wevelgem Wevelgem     

Noppe Delphine Kortrijkstraat 79 Wevelgem Wevelgem     

Parmentier Gino Peperstraat 83 Heule Kortrijk/Kuurne/Wevelgem   

Pauwels Yarrid Artoisstraat 2 bus 0401 Wevelgem Wevelgem     

Plowy Suzzy Schonekeerstraat 122 Lauwe Kortrijk/Wevelgem     

Remmery Isabelle Kroonstraat 18 Wevelgem Wevelgem     

Remmery Virginia Rivierstraat 27 Wevelgem Menen/Wevelgem     

Sagaert Ann Overheulestraat 291A Moorsele Ledegem Lendelede Roeselare/Wevelgem

Santy Shirley Nachtegaalstraat 65 Wevelgem Wevelgem     

Simoens Roos Scheermolenerf 26 Aalbeke Kortrijk/Menen/Wevelgem   

Steelandt  Ann Wittemolenstraat 236 Moorsele Wevelgem     

Stragier Ann Kolverikstraat 11 Wevelgem Wevelgem     

Thuisverpleging Cura Casa Luingestraat 208 Aalbeke Kortrijk Menen/Wevelgem   

ThuisZorg Sophie Ter Kommerenweg 36 Moorsele Menen/Wevelgem     

Van Meerhaeghe Katrien Gullegemstraat 186 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Van Meerhaeghe Sophie Artoisstraat 24 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Vandaele Lutgart 
Jan Van Renessestraat 
10 

Bissegem Kortrijk Kuurne/Wevelgem   
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Vandamme Ingrid Vennestraat 35 Kortrijk Kortrijk/Wevelgem     

Vandemeulebroucke Saartje Lommergoed 18 Gullegem Wevelgem     

Vandendriessche Christine Kruiskouter 16 Bissegem Kortrijk/Wevelgem     

Vandendriessche Martine Tolbeekstraat 12 Wevelgem Wevelgem     

Vandesteene Ingrid A. Rodenbachlaan 42 Heule Kortrijk/Kuurne/Wevelgem   

Vandewalle Kristel Ter Beke 16 Menen Menen/Wervik/Wevelgem   

Vanhollebeke Daisy Larstraat 84 Lauwe Kortrijk Menen/Wevelgem   

Vanmeenen Kathleen Nonnebosstraat 20 Wevelgem Wevelgem     

Vannieuwenhuyse Steffi Lagestraat 6 Wevelgem Wevelgem     

Vercoutere Nele Oude Ieperseweg 63/2 Heule Kortrijk/Wevelgem     

Verhamme Sigrid Begoniastraat 3 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Verkens Kelly Leuricock 240 Wevelgem Wevelgem     

Vermandere Ann Sneppestraat 47 Wevelgem Wevelgem     

Vermeersch Christa Roeselarestraat 409 Wevelgem Wervik/Wevelgem     

Vermeulen Caroline Leiestraat 35 Wevelgem Wevelgem     

Verriest Griet Canteclaerstraat 1 Moorsele Wevelgem     

Wostyn Eline Albertstraat 1 Wevelgem Kortrijk Wevelgem     

Wouters Leen Damberdstraat 3 Moorsele Wevelgem     

              

OTV - Verpleging Stasegemsestraat 136a Kortrijk         

Bond Moyson - Thuisverpleging President Kennedypark 2 Kortrijk         

Solidariteit voor het Gezin Stasegemsestraat 110 Kortrijk         

Wit-Gele Kruis - 
Thuisverpleging 

President Kennedypark 
14 

Kortrijk         

  

Vorige beslissingen 

Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 september 2018 tot 
uitschrijven van een nieuwe overheidsopdracht naar aanleiding van de opzeg door 
Optizorg. 

Bijlagen 

Bestek 'permanentie en crisiszorg verzekeren bij noodoproepen van bewoners van 
assistentiewoningen Ter Meersch en Tilia en aanleunwoningen in de Processieweg-
Gullegem'. 

Hogere regelgeving 
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 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 42, §1, 
1°, a 

 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren, 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 concessies. 

 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. 

 Artikels 51 en 52 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Artikel 1 

De opdracht 'Permanentie en crisiszorg voor de assistentiewoningen Ter Meersch en Tilia 
en voor de aanleunwoningen in de Processieweg in Gullegem' wordt gegund bij wijze van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarbij volgende 
personen/organisaties worden aangeschreven: 

Naam Adres Gemeente Regio       

Bekaert Jan Ieperstraat 30 Menen Menen Wervik/Wevelgem   

Blomme Ellen Anneessenstraat 7 Menen Menen/Wevelgem     

Bonte Charlotte Overheulestraat 288 Moorsele Menen Wevelgem     

Buyse Karen Overheulestraat 126a Moorsele Wevelgem     

Calis Hilde Vanneputstraat 2 Wevelgem Wevelgem     

Callant Sonja Vinkestraat 103 Wevelgem Wevelgem     

Calleeuw Maaike 
Sint-Franciscusstraat 
20/0202 

Wervik Menen/Wevelgem     

Cappelle Heidi Kweekstraat 56 Wevelgem Wevelgem     

Carlu Hannelore Ommeloopstraat 15 Gullegem Kortrijk/Wevelgem     

Casano Lien Henri Dunantlaan 2 Menen Kortrijk/Menen/Wevelgem   

DB Thuisverpleging Pijnappelstraat 14 Bissegem Kortrijk/Wevelgem     

Deconinck Virginie Kruisstraat 91 Wevelgem Harelbeke/Kortrijk Kuurne/Wevelgem

Dejaeghere Marinka Lommergoed 56 Gullegem Wevelgem     

Deleu Caroline Kolverikstraat 19 Wevelgem Wevelgem     

Delrue Marleen Korte Veldstraat 22 Wevelgem Wevelgem     
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Deprez Cindy Oude Hondstraat 8 Beselare Menen/Wevelgem     

Derthoo Tine Vuurdoornstraat 17 Moorsele Wevelgem     

Desmedt Joke Maria Roseelsstraat 11 Gullegem Wevelgem     

Desplancke Cindy Nieuwenhove 8 Moorsele Menen/Wevelgem     

Duboccage Guy - Mansis 
Christine 

Hellestraat 14 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Griet & Evie Thuiszorg Spoorwegstraat, 110 Lauwe Kortrijk Menen/Wevelgem   

Hofman  Marleen Vredestraat 72 Wevelgem Menen/Wevelgem     

Houthoofd Hilde Slijtersstraat 20 Wevelgem Wevelgem     

Juvi Care-Xavier Aalbeeksesteenweg 36 Lauwe Kortrijk/Menen/Wevelgem   

Laevens Virginie Sneppestraat 35 Wevelgem Wevelgem     

Lazou Cindy Oscar Seynaevelaan 40 Gullegem Wevelgem     

Lefebvre Ward Dotterbloemstraat 23 Bissegem Kortrijk/Kuurne/Wevelgem   

Maddens Goedele Memlincstraat 8 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Maesen Emily Leuricock 5 Wevelgem Wevelgem     

Mestdagh Katrien Zuidhoekstraat 25 Moorsele Wevelgem     

Michaux Johan Moorselestraat 187 Wevelgem Wevelgem     

Noppe Delphine Kortrijkstraat 79 Wevelgem Wevelgem     

Parmentier Gino Peperstraat 83 Heule Kortrijk/Kuurne/Wevelgem   

Pauwels Yarrid Artoisstraat 2 bus 0401 Wevelgem Wevelgem     

Plowy Suzzy Schonekeerstraat 122 Lauwe Kortrijk/Wevelgem     

Remmery Isabelle Kroonstraat 18 Wevelgem Wevelgem     

Remmery Virginia Rivierstraat 27 Wevelgem Menen/Wevelgem     

Sagaert Ann Overheulestraat 291A Moorsele Ledegem Lendelede Roeselare/Wevelgem

Santy Shirley Nachtegaalstraat 65 Wevelgem Wevelgem     

Simoens Roos Scheermolenerf 26 Aalbeke Kortrijk/Menen/Wevelgem   

Steelandt  Ann Wittemolenstraat 236 Moorsele Wevelgem     

Stragier Ann Kolverikstraat 11 Wevelgem Wevelgem     

Thuisverpleging Cura Casa Luingestraat 208 Aalbeke Kortrijk Menen/Wevelgem   

ThuisZorg Sophie Ter Kommerenweg 36 Moorsele Menen/Wevelgem     

Van Meerhaeghe Katrien Gullegemstraat 186 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Van Meerhaeghe Sophie Artoisstraat 24 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     
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Vandaele Lutgart 
Jan Van Renessestraat 
10 

Bissegem Kortrijk Kuurne/Wevelgem   

Vandamme Ingrid Vennestraat 35 Kortrijk Kortrijk/Wevelgem     

Vandemeulebroucke Saartje Lommergoed 18 Gullegem Wevelgem     

Vandendriessche Christine Kruiskouter 16 Bissegem Kortrijk/Wevelgem     

Vandendriessche Martine Tolbeekstraat 12 Wevelgem Wevelgem     

Vandesteene Ingrid A. Rodenbachlaan 42 Heule Kortrijk/Kuurne/Wevelgem   

Vandewalle Kristel Ter Beke 16 Menen Menen/Wervik/Wevelgem   

Vanhollebeke Daisy Larstraat 84 Lauwe Kortrijk Menen/Wevelgem   

Vanmeenen Kathleen Nonnebosstraat 20 Wevelgem Wevelgem     

Vannieuwenhuyse Steffi Lagestraat 6 Wevelgem Wevelgem     

Vercoutere Nele Oude Ieperseweg 63/2 Heule Kortrijk/Wevelgem     

Verhamme Sigrid Begoniastraat 3 Wevelgem Kortrijk/Wevelgem     

Verkens Kelly Leuricock 240 Wevelgem Wevelgem     

Vermandere Ann Sneppestraat 47 Wevelgem Wevelgem     

Vermeersch Christa Roeselarestraat 409 Wevelgem Wervik/Wevelgem     

Vermeulen Caroline Leiestraat 35 Wevelgem Wevelgem     

Verriest Griet Canteclaerstraat 1 Moorsele Wevelgem     

Wostyn Eline Albertstraat 1 Wevelgem Kortrijk Wevelgem     

Wouters Leen Damberdstraat 3 Moorsele Wevelgem     

              

OTV - Verpleging Stasegemsestraat 136a Kortrijk         

Bond Moyson - Thuisverpleging President Kennedypark 2 Kortrijk         

Solidariteit voor het Gezin Stasegemsestraat 110 Kortrijk         

Wit-Gele Kruis - 
Thuisverpleging 

President Kennedypark 
14 

Kortrijk         

 

Artikel 2 

Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. 

3. Financiële dienst: budgethouderschap/wijze van gunnen: definitie dagelijks 
bestuur 

 

Feiten, context en argumentatie 
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De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben respectievelijk in 
zitting van 9 maart 2018 en 12 maart 2018 de instap in de vernieuwde beheers- en 
beleidscyclus vanaf 1 januari 2019 goedgekeurd. 

Naast de opmaak van de vernieuwde beleidsdocumenten voor gemeente en OCMW 
samen heeft dit ook zijn impact op de volledige werking van de financiële dienst van 
gemeente en OCMW. De invoering van de geïntegreerde boekhouding vanaf 1 januari 
2019 vereist dat nu al vanuit één database gewerkt wordt, wat impliceert dat een aantal 
procedurestappen op elkaar afgestemd moeten worden. 

Vanaf 1 januari 2019 verandert de regelgeving voor zowel gemeente als OCMW. Het 
decreet lokaal bestuur wordt dan van toepassing en vervangt het gemeentedecreet en 
het OCMW-decreet. Dit betekent dat het vast bureau het uitvoerend orgaan wordt van 
het OCMW. In die zin moet verduidelijkt worden wat het dagelijks bestuur wordt inzake 
overheidsopdrachten (voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen 
van de voorwaarden van een opdracht) en moet er rekening mee gehouden worden dat 
het budgethouderschap als begrip geschrapt is uit de regelgeving. 

  

Rekening houdend met de wijzigingen in de software (vanaf heden) en in de nieuwe 
regelgeving (vanaf 1 januari 2019) wordt de definitie dagelijks bestuur inzake 
overheidsopdrachten en het budgethouderschap opnieuw gedefinieerd. 

  

Budgethouderschap 

In de organieke wet op de OCMW's bepaalde art. 87 dat budgethouderschap door de raad 
voor maatschappelijk welzijn rechtstreeks gedelegeerd werd aan personeelsleden van het 
OCMW. Met de inwerkingtreding van het OCMW-decreet is deze bepaling gewijzigd. 

Volgens artikel 161, §1 van het OCMW-decreet komt het budgethouderschap toe aan de 
raad voor maatschappelijk welzijn, die dit evenwel kan delegeren aan de secretaris – lees 
algemeen directeur – van het OCMW, voor aangelegenheden van dagelijks bestuur (art. 
161 §2). 

Er wordt voorgesteld om een nieuwe beslissing te nemen inzake budgethouderschap, 
conform het OCMW-decreet. 

Om redenen van vlot bestuur komt het passend voor dat de algemeen directeur het 
budgethouderschap verder zal delegeren. Bij deze delegatie kan hij meteen rekening 
houden met de nieuwe flow/ procedure, vastgelegd in de nieuwe software. 

Met de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur op 1 januari 2019 komt het 
budgethouderschap dus te vervallen. 

  

Definitie dagelijks bestuur 

Volgens artikel 52, 12° en artikel 161, §2 van het OCMW-decreet bepaalt de raad voor 
maatschappelijk welzijn wat onder dagelijks bestuur wordt begrepen. 

Er wordt voorgesteld om een definitie dagelijks bestuur goed te keuren die geldig is voor 
het boekjaar 2018. 

Vanaf de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur - in casu 1 januari 2019 - 
wordt de definitie dagelijks bestuur gelijk geschakeld voor gemeente en OCMW, dit om 
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een vlotte samenwerking en integratie te faciliteren. Er zijn inderdaad geen redenen om 
afwijkende bepalingen te hanteren voor gemeente en OCMW, gelet op de integratie van 
de diensten en de gelijke samenstelling van de bestuursorganen. Een gelijkschakeling 
impliceert dat de definitie eenduidig is, zowel voor de bestuursorganen, alsook voor de 
administratie. Concreet betekent dit dat de raad voor maatschappelijk welzijn dezelfde 
definitie dagelijks bestuur goedkeurt die nu al geldt voor de gemeente. 

  

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur zal de definitie dagelijks bestuur voor zowel 
gemeente als OCMW geëvalueerd worden, desgevallend herzien worden. Het lijkt 
opportuun om dit met de nieuwe bestuursploeg te doen. 

Vorige beslissingen 

 Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 maart 2018: 
goedkeuring voor de instap in de vernieuwde beheers- en beleidscyclus vanaf 1 
januari 2019 

 Beslissing van de gemeenteraad van 9 maart 2018: goedkeuring voor de instap in 
de vernieuwde beheers- en beleidscyclus vanaf 1 januari 2019. 

 Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2004: invoeren 
budgethouderschap. 

Hogere regelgeving 

 Decreet lokaal bestuur. 

 OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 52, 12° en artikel 161, §2. 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

Artikel 1 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2004 inzake het 
invoeren van budgethouderschap wordt opgeheven. 

 

Artikel 2 

Voor de toepassing van artikel 52, 10° van het OCMW-decreet wordt onder het begrip 
‘dagelijks bestuur’ verstaan opdrachten waarvan de financiering gebeurt door middel van 
kredieten van het exploitatiebudget en waarvan de totale waarde van de opdracht niet 
meer dan 10 000 euro (excl. btw) bedraagt. Wanneer het een opdracht betreft van 
onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, of waarvan de duur 
langer is dan achtenveertig maanden, wordt de waarde bepaald op grond van de 
geraamde maandelijkse waarde vermenigvuldigd met achtenveertig. 

 

Artikel 3 

§1 In toepassing van artikel 161, §2 van het OCMW-decreet kent de raad voor 
maatschappelijk welzijn het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks 
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bestuur, zoals bedoeld in artikel 2, toe aan de algemeen directeur, die verantwoordelijk 
is voor de uitvoering ervan. 
Het budgethouderschap voor het innen van exploitatie-ontvangsten wordt eveneens 
gedelegeerd aan de algemeen directeur, die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. 

§2 De algemeen directeur kan om redenen van vlot bestuur en vanuit de overweging tot 
responsabilisering van personeelsleden de bevoegdheden tot budgethouderschap 
delegeren aan personeelsleden van het OCMW. 

Neemt kennis van het ontwerp van beslissing van de algemeen directeur houdende 
subdelegatie van het budgethouderschap. 

 

Artikel 4 

§1 Voor de toepassing van artikel 78, 9° van het decreet lokaal bestuur wordt onder het 
begrip van dagelijks bestuur verstaan alle opdrachten waarvan de uitgaven aangerekend 
worden op het exploitatiebudget. 

Ingeval het een opdracht betreft waarvan de uitgave aangerekend wordt op meerdere 
jaren en die behoort tot de exploitatie, wordt deze opdracht beschouwd als vallend onder 
het begrip ‘dagelijks bestuur’ wanneer de totale waarde van de opdracht, berekend over 
zijn volledige duur, niet meer bedraagt dan 85 000 euro (excl. btw.) of wanneer de totale 
duur van de opdracht de achttien maanden niet overschrijdt. Wanneer het een opdracht 
betreft van onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, of waarvan 
de duur langer is dan achtenveertig maanden, wordt de waarde bepaald op grond van de 
geraamde maandelijkse waarde vermenigvuldigd met achtenveertig. 

Ook opdrachten waarvan de uitgaven aangerekend worden op het investeringsbudget 
vallen onder dit begrip voor zover de waarde van deze opdracht niet hoger is dan 8 500 
euro (excl. btw). 

§2 Voor de toepassing van artikel 78, 9° van het decreet lokaal bestuur wordt onder het 
begrip ‘dagelijks bestuur’ eveneens begrepen elke wijziging die tijdens de uitvoering 
ervan moet worden aangebracht aan een overheidsopdracht waarvan de wijze van 
gunning en de voorwaarden werden vastgesteld door het vast bureau. 

Indien het evenwel de wijziging betreft van een overheidsopdracht waarvan de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden oorspronkelijk werden vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn, worden dergelijke wijzigingen slechts aangemerkt als 
vallende onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ in zover voldaan is aan één van volgende 
voorwaarden: 

o uit deze wijziging vloeien geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent 
voort bovenop de door het vast bureau initieel goedgekeurde uitgaven (exclusief 
door het vast bureau goedgekeurde verrekeningen); 

o de totale waarde van deze wijziging bedraagt niet meer dan 8 500 euro (excl. 
btw); 

o uit deze wijziging vloeien geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent 
voort bovenop de door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde 
uitgaven (inclusief door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde 
verrekeningen). 

§3 De bevoegdheid om onroerende goederen van een derde tijdelijk in gebruik te nemen, 
hetzij via huurovereenkomst, hetzij via bezettingsovereenkomst of gelijk welke 
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overeenkomst, voor zover de te betalen jaarlijkse vergoeding niet meer dan 8 500 euro 
(excl. ev. btw en exclusief eventuele kosten voor nutsvoorzieningen) bedraagt en indien 
het een overeenkomst van meer dan 9 jaar of van onbepaalde duur betreft voor zover in 
een opzeggingstermijn van maximaal 6 maand wordt voorzien, wordt gedelegeerd aan 
het vast bureau. 

§4 Het vast bureau is bevoegd om roerende goederen contractueel aan derden in gebruik 
te geven, hetzij via huurovereenkomst, hetzij via bruikleenovereenkomst of gelijk welke 
overeenkomst, voor zover deze overeenkomst wordt aangegaan voor ten hoogste één 
jaar. Desgevallend moeten de nodige waarborgen inzake verzekering en veilig transport 
worden gegeven. 

De bevoegdheid om roerende goederen van een derde tijdelijk in gebruik te nemen, 
hetzij via huurovereenkomst, hetzij via bruikleenovereenkomst of gelijk welke 
overeenkomst, voor zover de te betalen jaarlijkse vergoeding niet meer dan 8 500,00 
euro bedraagt en indien het een overeenkomst van meer dan 9 jaar of van onbepaalde 
duur betreft voor zover in een opzeggingstermijn van maximaal 6 maand wordt voorzien, 
wordt gedelegeerd aan het vast bureau. 

 

Artikel 5 

Artikel 1 treedt onmiddellijk in werking. 

Artikel 2 en artikel 3 treden onmiddellijk in werking en worden met ingang van 1 januari 
2019 opgeheven. 

Artikel 4 treedt in werking vanaf 1 januari 2019. 

 

4. Financiële dienst: software debiteurenbeheer 
 

Feiten, context en argumentatie 

Naar aanleiding van de integratie van de gemeente en het OCMW is het aangewezen dat 
er wordt ingezet op een globaal debiteurenbeheersysteem. 

Het debiteurenbeheersysteem moet een toekomstige geïntegreerde financiële dienst in 
staat stellen om de vorderingen van zowel gemeente als OCMW, zowel fiscale als niet-
fiscale vorderingen, op te volgen via eenzelfde pakket. Zo kan ingezet worden op de 
optimalisatie van de ontvangstencyclus en kunnen medewerkers van de toekomstige 
geïntegreerde financiële dienst op een meer polyvalente manier ingezet worden. 

Deze opdracht wordt geplaatst door de gemeente, in functie van haar vorderingen en 
haar ontvangstencyclus. 

Gelet op voorgaande moet het OCMW, zonder enige bijkomende vaste jaarlijkse kost, 
kunnen instappen in dit pakket. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de opdracht en het bestek 
goed te keuren. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 52 000 euro (excl. btw), hetzij 62 920 
euro (incl. btw) voor het eerste jaar en 36 000 euro (excl. btw), hetzij 43 560 euro (incl. 
btw) op jaarbasis voor de volgende jaren. Voor de looptijd van 4 jaar bedraagt de raming 
160 000 euro (excl. btw), hetzij 193 600 euro (incl. btw). 
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Voor het OCMW wordt de uitgave van deze opdracht geraamd op 15 400 euro (excl. 
btw), hetzij 18 634 euro (incl. btw) voor het eerste jaar en op 11 000 euro (excl. btw), 
hetzij 13 310 euro (incl. btw) voor volgende jaren. 

Voor de hele looptijd van 4 jaar maakt dit een totaal van 48 400 euro (excl. btw), hetzij 
58 564 euro (incl. btw). 

In zitting van 12 oktober 2018 keurde de gemeenteraad het bestek goed. Daarnaast 
werd de gunningswijze goedgekeurd: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking en zonder een beroep te doen op de mededinging (omwille van technische 
redenen). 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om in te stappen in de 
opdracht van de gemeente. 

Meerjarenplan en budget 

De uitgave wordt aangerekend op rekening 0119-02/615100 van het exploitatiebudget. 

Bijlagen 

 Bestek 'software debiteurenbeheer' 

 Beslissing van 12 oktober 2018 van de gemeenteraad betreffende de 'software 
debiteurenbeheer'. 

Hogere regelgeving 

 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 42, §1, 
1°, d, ii (de mededinging ontbreekt om technische redenen). 

 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren, 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 concessies. 

 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. 

 Artikels 51 en 52 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Artikel 1 

Het bestek met nr. 2762/06718 en de plaatsingsprocedure voor de opdracht ‘software 
debiteurenbeheer’, zoals opgestart door de gemeente, worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

Beslist in te stappen in de opdracht 'software debiteurenbeheer' die geplaatst werd door 
de gemeente overeenkomstig de modaliteiten van het bestek met nr. 2762/06718. 

5. Financiële dienst: kwartaalrapportage 3de kwartaal 2018: kennisname 
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Feiten, context en argumentatie 

Het ontwerp van kwartaalrapportage 3de kwartaal 2018 wordt voorgelegd op het MAT op 
8 november 2018. 

De kwartaalrapportage 3de kwartaal 2018 wordt voorgelegd. 

De raadsleden nemen kennis van de gegevens in het kwartaalrapport. 

Vorige beslissingen 

In het MAT van 2 mei 2016 werd voorgesteld om te starten met een 3-maandelijkse 
rapportage waarbij het rapport ter kennis wordt gegeven aan de raad. 

Bijlagen 

Kwartaalrapport 3de kwartaal 2018 

Hogere regelgeving 

Artikel 167 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 dat bepaalt dat de financieel 
directeur 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. 

Artikel 92 van het OCMW-decreet dat o.m. bepaalt dat de financieel directeur instaat 
voor het debiteurenbeheer en hij hierover rapporteert aan de raad van het OCMW. 

Artikel 98 van het OCMW-decreet dat 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. 

Beslissing 

Neemt kennis van de kwartaalrapportage 3de kwartaal 2018. 

6. Patrimonium: woning Leopoldstraat 37: schatting: toewijzing 
 

Feiten, context en argumentatie 

Het OCMW is eigenaar van de woning Leopoldstraat 37 in Wevelgem. 

Er wordt een verkoop overwogen. Om te kunnen overgaan tot eventuele verkoop is een 
schatting nodig. De raming van de kostprijs voor de schatting werd geraamd op  500 
euro incl. btw. 

3 landmeter-experten werden op 11 oktober 2018 aangeschreven voor het bekomen van 
een offerte, in toepassing van de wet op de overheidsopdrachten (overheidsopdracht met 
beperkte waarde): 

 Patrick Carpentier, Vinkestraat 155, Wevelgem 

 Thomas Vandenbogaerde, Kloosterstraat 109, Wevelgem 

 Koen Roelandt, Overheulestraat 206, Wevelgem 

 Overzicht van de ingediende offertes: 

 Patrick Carpentier: diende geen offerte in 

 Thomas Vandenbogaerde: 450 euro incl. btw 
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 Koen Roelandt: 420 euro excl. btw of 508,20 euro incl. btw 

Er wordt voorgesteld om de opdracht toe te wijzen aan Thomas Vandenbogaerde gezien 
hij de opdracht kan uitvoeren tegen de meest gunstige prijs. 

Vorige beslissingen 

Beslissing van 8 oktober 2018 van de raad voor maatschappelijk welzijn tot aanvraag 
schatting aan een landmeter-expert. 

Hogere regelgeving 

 Artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

 Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De opdracht schatting woning Leopoldstraat 37 in Wevelgem wordt toegewezen aan 
landmeter-expert Thomas Vandenbogaerde, Kloosterstraat 109, Wevelgem voor de prijs 
van 450 euro incl. btw. 

7. Patrimonium: woning Kloosterstraat 53: vervanging ramen 
 

Feiten, context en argumentatie 

In zitting van 7 juli 2014 werd beslist om de woning Kloosterstraat 53 aan te kopen voor 
225 000 euro. De woning dient als conciërgewoning voor de assistentiewoningen Ter 
Meersch en voor toezicht op het administratief centrum. 

In zitting van 10 november 2014 werd een opdracht voor renovatiewerken 
uitgeschreven: 

o volledig vernieuwen elektriciteit 

o volledig vernieuwen keuken 

o uitbreken tussenmuur keuken/leefruimte 

o vervangen van enkel glas door dubbel glas op verdieping (incl. schrijnwerk 
vervangen) 

o verwijderen alle vast tapijt en verwijderen vinylvloer slaapkamer 

o verwijderen behangpapier en herschilderen 

De opdracht werd in zitting van 9 maart 2015 toegewezen aan de firma Maes-Coucke uit 
Markegem voor 40 137,11 euro (inclusief btw). 

Het schrijnwerk op de gelijkvloerse verdieping is nu dringend aan vervanging toe. Er 
wordt voorgesteld het schrijnwerk (met uitzondering van de voordeur en de garagepoort) 
te vervangen. Dit is een overheidsopdracht van beperkte waarde: de geraamde factuur is 
lager dan 30 000 euro. Deze opdracht kan tot stand komen via aanvaarde factuur. 

Er werd een offerte gevraagd bij 3 aannemers: 

3 offertes werden ontvangen: 
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o Calu Construct bvba, Goudbloemstraat 1, 8930 Menen: 14 956,60 euro inclusief 
btw 

o Maes-Coucke, Tieltstraat 22, 8720 Markegem: 16 832,85 euro inclusief btw 

o Vandemaele Aluminium, Overheulestraat 250, 8560 Moorsele: 13 349 euro 
inclusief btw 

Er wordt voorgesteld, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht toe te 
wijzen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Vandemaele 
Aluminium,  Overheulestraat 250, 8560 Moorsele tegen het inschrijvingsbedrag van 13 
349 euro inclusief btw. 

Meerjarenplan en budget 

De uitgave wordt benomen op rekening 0110-01/221100 van het investeringsbudget. 

Hogere regelgeving 

o Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

o Artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De opdracht 'renovatie ramen woning Kloosterstraat 53' wordt toegewezen aan 
Vandemaele Aluminium, Overheulestraat 250, 8560 Moorsele tegen het 
inschrijvingsbedrag van 13 349 euro inclusief btw. 

8. Woonzorgcentra: coördinerend en raadgevend arts (CRA): aanpassing contract 
 

Feiten, context en argumentatie 

In zitting van 9 juli 2018 werden dokter John Leenknegt en dokter Charlotte Dujardin 
aangesteld als coördinerend en raadgevend arts voor respectievelijk het 
woonzorgcentrum Elckerlyc en het woonzorgcentrum Het Gulle Heem. Ze werden 
aangesteld met ingang van 1 oktober 2018 voor 4 jaar. 

Het contract werd na ondertekening bezorgd aan de huisartsenkring West-Vlaanderen 
dat een attest van aanvaarding opmaakte. Daarna wordt dit bezorgd aan de orde der 
artsen. De orde der artsen vraagt om een aantal wijzigingen aan te brengen aan het 
ondertekende contract. Na aanpassing van de contracten worden deze opnieuw 
ondertekend en bezorgd aan de orde der artsen. 

De aanpassingen zijn: 

 er worden geen bijlagen meer gehecht aan het contract. Verwijzingen in het 
contract naar de bijlagen worden geschrapt. 

 'orde der geneesheren' wordt vervangen door 'orde der artsen'. 

 het vroegere artikel 9 dat luidde als volgt:  

'Onderhavige overeenkomst, goedgekeurd door de Orde der Geneesheren, is de 
enige rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen. Iedere wijziging zal slechts 
rechtsgeldig zijn tussen partijen nà voorafgaandelijke goedkeuring door de 
Orde.' 
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wordt vervangen door: 

'De huidige overeenkomst werd voor ondertekening ter deontologische 
beoordeling voorgelegd aan de provinciale raad van de Orde der artsen. 
Onderhavige overeenkomst, deontologisch beoordeeld door de Orde der artsen, 
is de enige geldige overeenkomst tussen partijen. Iedere wijziging die partijen 
later wensen toe te brengen, kunnen overeenkomstig voorgelegd worden ter 
deontologische beoordeling.' 

 het vroegere artikel 10 dat luidde als volgt:  

'Deze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2018 en wordt door de CRA 
vóór ondertekening ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Raad van de 
Orde der Geneesheren van West-Vlaanderen, samen met het attest van 
aanvaarding door de lokale Huisartsenkring.' 

wordt vervangen door: 

'Deze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2018 en wordt door de CRA 
vóór ondertekening ter deontologische beoordeling voorgelegd aan de 
Provinciale Raad van de Orde der artsen van West-Vlaanderen.' 

Vorige beslissingen 

 Beslissing van 9 juli 2018 van de raad voor maatschappelijk welzijn tot aanstelling 
van de CRA's voor beide woonzorgcentra. 

 Beslissing van 12 maart 2018 van de raad voor maatschappelijk welzijn om de 
procedure tot aanstelling van de CRA en de overeenkomst zoals voorgesteld door 
de Orde van Geneesheren te volgen. 

Bijlagen 

 Aangepast contract met dokter John Leenknegt (WZC Elckerlyc) 

 Aangepast contract met dokter Charlotte Dujardin (WZC Het Gulle Heem) 

Hogere regelgeving 

 Koninklijk Besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen 
voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor 
dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels 

 Artikel 51 van het decreet van 19 december 2008 houdende de organisatie van de 
OCMW's 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De aangepaste contracten met dokter Charlotte Dujardin en John Leenknegt worden 
goedgekeurd. 

9. Woonzorgcentrum Het Gulle Heem: wijziging voorwaarden contract Aramark NV 
 

Feiten, context en argumentatie 

De firma Aramark NV, Waversesteenweg 1110, 1160 Oudergem werd aangesteld, na 
open offerteaanvraag, door de raad voor maatschappelijk welzijn op 13 maart 2017  als 



18 

aannemer voor de opdracht 'leveren van een keukenchef die, onder leiding van de 
directeur van het centrum voor ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem, zorgt voor de 
goede werking van de keuken. 

Hierbij dient de keukenchef voor ± 50 % van zijn taak mee te werken in de keuken als 
kok. De aannemer zorgt voor de nodige ondersteuning van de keukenchef. Het 
toewijzingsbedrag was 6 714 euro excl. btw per maand. 

Ruim anderhalf jaar later blijkt dat de chef-kok die door Aramark tewerkgesteld werd in 
Het Gulle Heem niet voldoet aan de voorwaarden die in het bestek opgenomen zijn. De 
voorwaarden zijn onder andere 

 Hij coördineert en controleert het geheel van de restauratie activiteiten, namelijk 
de productie en de verdeling van de maaltijden. 

 Hij is verantwoordelijk voor de personeelsplanning. 

 Hij coacht de keukenmedewerkers en stelt vorming voor. 

De chef-kok voldoet niet aan deze vereisten. 

Ook na bijsturing van de chef-kok komt er geen verbetering. 

De firma Aramark werd geïnformeerd over dit probleem. Aramark zegt op korte termijn 
geen andere chef-kok te vinden. 

Intussen is, in overleg en samenspraak met Aramark, de chef-kok van de werkvloer 
verwijderd op 22 oktober 2018. 

In zitting van 8 oktober 2018 van de raad voor maatschappelijk welzijn werd de formatie 
van beide woonzorgcentra aangepast met de functie van chef-kok (weddeschaal C4/C5) 
en een stafmedewerker keuken (weddeschaal B1/B2/B3). 

In zitting van 8 oktober 2018 van de raad voor maatschappelijk welzijn werd de functie 
van chef-kok open verklaard via aanwervingsexamen. Deze procedure is momenteel 
lopend. 

  

Op 31 oktober 2018 vond een overleg plaats tussen Aramark NV en Kurt Parmentier, 
algemeen directeur, Stefaan Oosthuyse, adjunct-algemeendirecteur en Frank Acke, 
voorzitter. 

Er werd tot een consensus gekomen die geformaliseerd zal worden in een schriftelijke 
overeenkomst. Deze overeenkomst zal volgende afspraken omvatten: 

 De opdracht van Aramark NV moet niet uitgevoerd worden tijdens een periode 
van maximum 6 maanden. Deze termijn start op 23 oktober 2018. Tijdens deze 
opschortingsperiode is het OCMW geen enkele vergoeding verschuldigd aan 
Aramark NV. Aramark is van zijn kant niets verschuldigd aan het OCMW. 

Tijdens deze periode kan het OCMW 

 het contract op elk moment opnieuw activeren 

 het contract opzeggen zonder opzegtermijn en/of opzegvergoeding. 

Ingeval het OCMW het contract niet activeert of het contract niet opzegt in 
deze periode van 6 maanden, eindigt de opdracht van Aramark NV definitief 
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na het verstrijken van deze 6 maanden. Er zijn hieraan voor beide partijen 
geen kosten verbonden. 

  

Raadslid Amand Bossuyt merkt op dat Aramark goed weg komt in dit dossier 
en dat het OCMW veel moet betalen voor een slechte service. 

De voorzitter antwoordt dat dit laatste waar is. Een reden hiervoor is dat 
chef-kok momenteel een knelpuntberoep is en ook andere cateringbedrijven 
hebben het moeilijk om degelijk personeel te selecteren. 

Amand Bossuyt merkt op dat het OCMW toch in de steek gelaten is door 
Aramark. 

De voorzitter antwoordt dat er vastgesteld wordt dat een kok soms matcht in 
de ene keuken en in een andere keuken niet. 

De algemeen directeur merkt op 

 dat  de keuze gemaakt is om een procedure te starten om zelf een 
chef-kok aan te werven 

 dat er nog een goedlopende samenwerking is tussen Aramark en het 
WZC Elckerlyc 

 dat er in de voorgestelde overeenkomst geen vooropzeg moet betaald 
worden, wat in de oorspronkelijke overeenkomst wel voorzien was 

Amand Bossuyt zegt dat hij het toch niet verantwoord vindt hoe Aramark te 
werk gegaan is. 

Vorige beslissingen 

Beslissing van 13 maart 2017 van de raad voor maatschappelijk welzijn tot aanstelling 
van Aramark NV 

Hogere regelgeving 

Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Akkoord wordt gegeven aan de wijziging van de voorwaarden van het contract met 
Aramark NV: 

 De opdracht van Aramark NV moet niet uitgevoerd worden tijdens een periode 
van maximum 6 maanden. Deze termijn start op 23 oktober 2018. Tijdens deze 
opschortingsperiode is het OCMW geen enkele vergoeding verschuldigd aan 
Aramark NV. Aramark is van zijn kant niets verschuldigd aan het OCMW. 

Tijdens deze periode kan het OCMW 

 het contract op elk moment opnieuw activeren 

 het contract opzeggen zonder opzegtermijn en/of opzegvergoeding. 

Ingeval het OCMW het contract niet activeert of het contract niet opzegt in 
deze periode van 6 maanden, eindigt de opdracht van Aramark NV definitief 
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na het verstrijken van deze 6 maanden. Er zijn hieraan voor beide partijen 
geen kosten verbonden. 

10.Personeel: kader uitzendarbeid 
 

Feiten, context en argumentatie 

Op 16 mei 2018 is het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de 
Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. Het decreet trad in werking op 26 mei 2018. Het decreet bepaalt de 
voorwaarden waaronder lokale besturen (gemeente, OCMW …) een beroep kunnen doen 
op uitzendarbeid. Het decreet laat uitzendarbeid toe voor een maximale periode van 12 
maanden, met inbegrip van eventuele verlengingen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn moet het kader vastleggen waarbinnen 
uitzendarbeid bij het OCMW mogelijk is en dit binnen de krijtlijnen vastgelegd door 
bovenvermeld decreet. Het uitvoerend orgaan is vervolgens bevoegd om de 
uitzendkrachten in dienst te nemen binnen het kader en de regels vastgelegd door de 
raad voor maatschappelijk welzijn. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden aan het 
hoofd van het personeel (= de algemeen directeur), maar kan niet verder gedelegeerd 
worden. 

Uitzendarbeid is volgens het decreet mogelijk in volgende gevallen: 

 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de 
arbeidsovereenkomst is geschorst; 

 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de 
arbeidsovereenkomst is beëindigd; 

 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse 
loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader 
van het zorgkrediet; 

 tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds 
uitoefent; 

 een tijdelijke vermeerdering van werk; 

 uitvoering van uitzonderlijk werk; 

 in het kader van tewerkstellingstrajecten; 

 voor artistieke prestaties of werken. 

Het college van burgemeester en schepenen bereidde in zitting van 27 juni 2018 een 
kader voor uitzendarbeid voor ter bespreking met de vakorganisaties. 

ACV openbare diensten en ACOD LRB West-Vlaanderen gingen op 28 augustus 2018 
akkoord met dit voorstel, waarbij akkoord gegaan werd met volgende aanpassingen van 
het voorstel: 

o mogelijk maken van tewerkstelling van uitzendkrachten met dagcontracten. 
Tewerkstelling met opeenvolgende dagcontracten is verboden; 

o schrappen van bepaling 'uitvoering van uitzonderlijk werk voor maximaal 6 
maanden': voor toepassing van deze mogelijkheid is nog een koninklijk besluit 
nodig. 
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Na vastlegging van het kader door de raad voor maatschappelijk welzijn kan beslist 
worden omtrent eventuele delegatie aan de algemeen directeur. 

Het kader inzake inzet van uitzendkrachten door het gemeentebestuur Wevelgem werd 
vastgelegd door de gemeenteraad in zitting van 14 september 2018 en werd aangepast 
door de gemeenteraad in zitting van 12 oktober 2018. 

  

Raadslid Ilse Vandenbulcke verwijst, namens de fractie N-VA, naar het standpunt van de 
N-VA-fractie over uitzendarbeid zoals ingenomen tijdens de gemeenteraadszittingen van 
14 september en 12 oktober 2018. 

De voorzitter zegt dat er inderdaad een hele discussie was omtrent interimtewerkstelling 
bij staking. 

  

De algemeen directeur verduidelijkt de chronologie van de feiten. 

o Bij de bespreking van dit agendapunt in de gemeenteraad van 14 september 2018 
heeft de N-VA-fractie gevraagd de tekst de amenderen, omdat men van mening 
was dat de tekst het recht op arbeid niet respecteerde. Er is een recht op werken, 
waardoor men uitzendkrachten niet kan verbieden te werken tijdens een staking. 

o De gemeenteraad besliste daarop een aangepaste tekst goed te keuren. In deze 
tekst werd letterlijk verwezen naar de bestaande wetgeving. 

o De vakbonden waren niet akkoord met deze beslissing. Een staking mag niet 
gebroken worden door interimarbeid toe te laten. Dit blijkt duidelijk uit de 
memorie van toelichting bij de regelgeving. Zij vragen om dit expliciet zo in de 
tekst te vermelden, daar dit ook zo opgenomen was in de oorspronkelijke tekst 
waarvoor een protocol van akkoord afgesloten werd. 

o In de gemeenteraad van 12 oktober 2018 werd de oorspronkelijke tekst, gelet op 
het vakbondsoverleg, goedgekeurd (waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat er 
geen interimarbeid mogelijk is bij staking). De N-VA-fractie was het niet eens met 
deze wijziging en stemde tegen. 

Raadslid Ilse Vandenbulcke bevestigt dat zij het standpunt van haar 
gemeenteraadsfractie volgt. 

Bijlagen 

 Beslissing van de gemeenteraad van 14 september 2018: vastlegging kader 
uitzendarbeid 

 Beslissing van de gemeenteraad van 12 oktober 2018: beslissing tot wijziging van 
het kader uitzendarbeid 

Hogere regelgeving 

 Decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse 
overheidsdiensten en de lokale besturen. 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Met 8 stemmen voor (Frank Acke, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan 
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Joye, Veerle De Pauw, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet), 3 stemmen tegen (Serge 
Verbrugghe, Ilse Vandenbulcke, Amand Bossuyt) 

Het volgend kader inzake inzet van uitzendkrachten door het OCMW van Wevelgem 
wordt vastgelegd: 

1) Het OCMW van Wevelgem kiest ervoor om uitzendarbeid toe te laten in volgende 
gevallen: 

 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de 
arbeidsovereenkomst is geschorst voor maximaal 6 maanden; 

 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de 
arbeidsovereenkomst is beëindigd voor maximaal 6 maanden; 

 tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse 
loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader 
van het zorgkrediet voor maximaal 6 maanden; 

 tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds 
uitoefent voor maximaal 6 maanden; 

 een tijdelijke vermeerdering van werk voor maximaal 6 maanden; 

 voor artistieke prestaties of werken. 

2) Er wordt prioritair een beroep gedaan op kandidaten uit een geldende werfreserve 
vooraleer uitzendarbeid wordt toegepast. Kandidaten uit een werfreserve worden door 
het OCMW aangesteld en niet door het uitzendkantoor. Indien mogelijk wordt aan 
personeelsleden met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of deeltijdse opdracht de 
mogelijkheid gegeven om hun arbeidsovereenkomst of aanstelling tijdelijk uit te breiden. 

Enkel indien deze maatregelen geen oplossing bieden, kan het OCMW van Wevelgem een 
beroep doen op uitzendkrachten. 

3) De uitzendkrachten kunnen nooit tewerkgesteld worden met opeenvolgende 
dagcontracten. 

4) Er worden geen uitzendkrachten aan het werk gezet of gehouden op dagen van 
staking of lock-out. 

5) De personeelsdienst brengt de representatieve vakorganisaties vooraf op de hoogte 
per brief op papieren drager of per elektronische post van de gevraagde 
indienstnemingen van uitzendkrachten en dit uiterlijk de dag voorafgaand aan de dag 
van indienstneming. 

Bij de verwittiging wordt vermeld voor welke functie een beroep zal gedaan worden op 
een uitzendkracht, de vermoedelijke duur ervan en welk uitzendkantoor als werkgever 
zal optreden. 

6) In het eerste BOC van het kalenderjaar bezorgt het OCMW de globale informatie over 
de inzet van uitzendkrachten in het voorafgaande kalenderjaar. Deze informatie bevat 
minstens: 

 een opsomming van de functies, de weddeschaal en de redenen waarvoor beroep 
werd gedaan op uitzendkrachten; 

 het aantal dagen waarbij de desbetreffende functie door een uitzendkracht werd 
ingevuld; 
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 de totale kostprijs van de inzet van uitzendkrachten per functie; 

 het aantal uitzendkrachten waarop een beroep werd gedaan; 

 de gegevens betreffende gebeurlijke arbeidsongevallen waarbij uitzendkrachten 
waren betrokken. 

  

 
Namens het OCMW, 

algemeen directeur,  voorzitter, 
Kurt Parmentier Frank Acke 

 


