
1 

 

Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 
van 8 oktober 2018 

 

Aanwezig 
Frank Acke, voorzitter 
Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge 
Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke, Amand Bossuyt, 
raadsleden 
Kurt Parmentier, algemeen directeur 
 
Afwezig 
 
Verontschuldigd 
Jan Seynhaeve, burgemeester 
 

 
 
Openbaar 

1. Huis van het Kind: stand van zaken 
 

Feiten, context en argumentatie 

Sofie Delaere, directeur sociale dienst, licht het punt toe ter zitting. 

De oprichting van een Huis van het Kind kadert in de actie ‘in samenwerking met andere 
sociale partners acties ondernemen tegen kinderarmoede’ die valt onder actieplan 2 
(versterken van zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst) als onderdeel van de 
prioritaire beleidsdoelstelling 1 (maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een 
volwaardige wijze laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap) zoals bepaald in 
het meerjarenplan 2014-2019. 

Het Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband dat ouders ondersteunt bij de 
zorg en opvoeding van hun kinderen.  

Doelstelling bestaat erin om met alle partners een basisaanbod van preventieve 
gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting, dat voor elk gezin 
toegankelijk is, te realiseren. 

Op 1 maart 2018 werd een subsidieoproep voor de Huizen van het Kind gelanceerd. 

De middelen zijn toereikend om vanaf 2019 ieder kwalitatief Huis van het Kind in 
Vlaanderen en Brussel een jaarlijkse subsidie toe te kennen voor hun volledig 
werkingsgebied. 

Zoals regelgevend bepaald, wordt er bij de berekening van de subsidie rekening 
gehouden met: 
o het aantal minderjarigen in het werkingsgebied van het Huis van het Kind, met 
uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar 30% van het aantal 
minderjarigen in rekening genomen wordt; 
o het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in dat werkingsgebied. 
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Het aandeel minderjarigen in een kansarm gezin in het werkingsgebied van het Huis van 
het Kind wordt bepaald met een samengestelde indicator op basis van volgende 
gegevens: 
o het aantal minderjarigen dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekteverzekering ten opzichte van het totaal aantal minderjarigen; 
o het aantal minderjarigen in een eenoudergezin ten opzichte van het totaal aantal 
minderjarigen; 
o de kansarmoede-index van Kind en Gezin. 

Wevelgem heeft recht op een jaarlijks subsidiebedrag van 12 263, 54 euro. 

Een subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die nog geen 
subsidies als Huis van het Kind ontvangen, met name: 
• Een erkend Huis van het Kind dat nog geen subsidies ontvangt. Dat kan een 
gemeentelijk of intergemeentelijk initiatief zijn. 
• Een nieuw Huis van het Kind. Het verkrijgen van subsidie brengt in dat geval het 
verkrijgen van een erkenning met zich mee. 

Het Vlaamse beleid maakt het (in de toekomst) moeilijk een coherent lokaal beleid te 
voeren zonder het bestaan van een Huis van het Kind. Deze Huizen worden immers 
gelinkt met het groeipakket, het lokaal loket kinderopvang wordt gekoppeld aan de 
aanwezigheid van een Huis van het Kind, in veel subsidiedossiers vormt de aanwezigheid 
van een Huis van het Kind een vereiste, ... 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 10 juli 2018 om een dossier in te 
dienen in het kader van de subsidie-oproep door de Vlaamse overheid voor een Huis van 
het Kind, waarvan meteen ook de erkenning wordt gevraagd. 

  

Raadslid Ilse Vandenbulcke stelt vast dat op veel plaatsen al een Huis van het Kind 
opgericht is en vraagt zich af of dit voor de regio niet kan gecoördineerd worden vanuit 
W13. 

De voorzitter antwoordt hierop dat: 

o dat moeilijk is: het Huis van het Kind verschilt van gemeente tot gemeente. Soms 
is er een loketfunctie met 1 fysieke locatie, soms is er geen loketfunctie. 
Daarnaast is de samenstelling  afhankelijk van wat de lokale diensten aanbieden 

o er ervaring uitgewisseld wordt in de regio via Logo Leieland 

o het belangrijk is om een Huis van het Kind op te richten omdat 

o er nu subsidies kunnen bekomen worden 

o in de toekomst andere vormen van subsidie waarschijnlijk zullen afhangen 
van het al dan niet bestaan van een Huis van het Kind 

  

Raadslid Ilse Vandenbulcke vraagt hoe de subsidies berekend worden. 

Dit staat hierboven al vermeld. 

  

Raadslid Suzan Joye merkt op dat Groen al 2 jaar geleden gevraagd heeft om een Huis 
van het Kind op te richten en vindt het is zeer spijtig dat dit pas nu in de OCMW-raad 
gecommuniceerd wordt. 
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De voorzitter antwoordt hierop dat er zeer recent een dossier opgemaakt en ingediend 
werd dat nu pas klaar is om gecommuniceerd te worden. 

De algemeen directeur merkt op dat dit dossier getrokken wordt door de gemeente. 

  

  

Vorige beslissingen 

 In zitting van 29 augustus 2016 van de raad voor maatschappelijk welzijn werd 
de oprichting van het Huis van het Kind besproken. De beslissing tot oprichting 
van een Huis van het Kind werd uitgesteld tot een volgende zitting. 

Bijlagen 

 subsidieaanvraag Huis van het Kind 

 doelstellingen en acties Huis van het Kind 

Hogere regelgeving 

 Decreet van 29 november 2013 inzake de organisatie van preventieve 
gezinsondersteuning. 

 Besluit van de Vlaamse regering van 6 mei 2014 betreffende de regels voor 
erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind. 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Geeft goedkeuring aan de subsidieaanvraag voor de oprichting van een Huis van het Kind 
en de doelstellingen en acties van het Huis van het Kind. 

2. Sociale dienst: sociale woningen: inspectie: kennisname 
 

Feiten, context en argumentatie 

Sofie Delaere, directeur sociale dienst, geeft toelichting ter zitting. 

Sinds 2008 verhuurt het OCMW appartementen/woningen onder het sociaal huurstelsel. 

Op 12 juni 2018 kwam Hilde Storms, toezichthouder bij de afdeling Toezicht, Agentschap 
Wonen Vlaanderen langs op het OCMW met als doel de controle op de naleving van de 
sociale huurreglementering. 

De weerslag van dit inspectiebezoek: zie bijlage. 

De werkpunten die aangehaald zijn in het verslag zijn aangepakt. Zie hiervoor de nota in 
bijlage. 

Bijlagen 

o Inspectieverslag 

o Inspectieverslag: toelichting, pand 1 en 2, recent ingeschreven kandidaten 

o Nota antwoord op inspectieverslag 

Beslissing 
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Artikel 1 

Neemt kennis van het inspectieverslag sociale woningen. 

Artikel 2 

Neemt kennis van de antwoordnota op het inspectieverslag. 

3. Sociale dienst: sociale woningen: aanpassing intern huurreglement: 
goedkeuring 

 

Feiten, context en argumentatie 

Sofie Delaere, directeur sociale dienst, licht het punt toe ter zitting. 

De inspectie van de afdeling toezicht, Wonen Vlaanderen, vraagt om een aantal 
verduidelijkingen en aanpassingen te doen aan het intern huurreglement.  

Het aangepaste intern huurreglement wordt hierbij gehecht waarbij de grijs gearceerde 
gedeeltes nieuw zijn. 

Het vroegere artikel 10: "het opzeggen van de huurovereenkomst" werd geschrapt; de 
opzeggingsgronden zijn integraal terug te vinden in de wetgeving. Er zijn geen 
facultatieve opzeggingsgronden meer van toepassing. 

Vorige beslissingen 

 zitting van 5 mei 2008: goedkeuring intern huurreglement 

 zittingen van 9 maart 2015, 8 mei 2017 en 13 november 2017: aanpassingen 
intern huurreglement 

Bijlagen 

Intern huurreglement 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Het intern huurreglement wordt goedgekeurd. 

4. Sociale dienst: sociale woningen: bijdrage gemeenschappelijke kosten 
 

Feiten, context en argumentatie 

Sofie Delaere, directeur sociale dienst, licht het punt toe ter zitting. 

Het Besluit van 12 oktober 2007 van de Vlaamse regering tot reglementering van het 
sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode ( = Sociale 
huurbesluit) laat toe om bepaalde gemeenschappelijke kosten en lasten door te rekenen 
aan de huurders. 

Deze gemeenschappelijke kosten en lasten zijn bv. schoonmaak van gemeenschappelijke 
delen, de kost van kuismateriaal, onderhoud van gemeenschappelijke groenruimten, 
normaal onderhoud en controle van liften, centrale verwarmingsinstallatie, verbruik 
gemeenschappelijke delen elektriciteit, gas, water, … 
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Situatie gemeenschappelijke kosten sociale woningen/appartementen OCMW 

  Gemeenschappelijke 
binnenruimten ? 

Gemeenschappelijke 
buitenruimten ? 

Lagestraat 32 en 34 / / 

Overheulestraat-Berkenlaan 

(6 appartementen) 

/ Ja. Groen en 
parkeerplaatsen. Dit wordt 
onderhouden door het 
tewerkstellingsproject. 

Lauwestraat (8 
appartementen) 

Schoonmaak gebeurt door 
eigen personeel (traphal en 
inkom). 

Onderhoud lift gebeurt op 
kosten OCMW 

Ja. Groen, parkeerplaatsen 
en fietsenberging. Wordt 
onderhouden door het 
tewerkstellingsproject. 

DeTaeyelaan (10 woningen) / Ja. Groenomgeving. 
Eigendom gemeente. Wordt 
onderhouden door gemeente. 

  

Situatieschets 

De voorbije jaren werden de gemeenschappelijke kosten niet doorgerekend aan de 
huurders. 

Voor het bepalen van de huurprijs wordt o.m. rekening gehouden met het inkomen van 
de huurders. 

95 % van de huurders hebben een zeer beperkt inkomen waardoor zij het minimale 
bedrag aan huur betalen: de helft van de basishuurprijs. Deze helft van de basishuurprijs 
schommelt op dit moment tussen 220 en 460 euro per maand. 

Van de 26 woningen/appartementen wordt er voor slechts 2 woningen een hogere 
huurprijs betaald dan de helft van de basishuurprijs omwille van een iets hoger inkomen. 

Als de kosten van onderhoud/schoonmaak van gemeenschappelijke delen worden 
doorgerekend aan de huurders, wordt dit voor deze huurders een te hoge extra 
maandelijkse kost die niet meer in verhouding staat tot hun inkomen. 

De huurprijzen van de sociale woningen van het OCMW liggen een stuk hoger dan deze 
van SHM De Vlashaard (de enige sociale huisvestingsmaatschappij in Wevelgem).  Ten 
opzichte van het sociaal verhuurkantoor De Poort liggen de huurprijzen iets lager, maar 
dit wordt voor een SVK-huurder gecompenseerd door een huursubsidie.  Dit is niet 
mogelijk voor de huurders van de OCMW-woningen.  

Jaarlijks moet beslist worden of deze kosten al dan niet doorgerekend worden aan 
huurders. 

  

Voorstel 
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Er wordt voorgesteld om de kosten van de gemeenschappelijke delen 
(onderhoud/schoonmaak/verbruik) niet door te rekenen aan de huurders.  Deze 
beslissing geldt tot 31.12.2019 en wordt jaarlijks hernomen. 

  

De raadsleden van N-VA stellen voor dat de huurders zelf de gemeenschappelijke delen 
onderhouden. 

Sofie Delaere antwoordt hierop dat het voor veel van de huurders al niet evident is om 
hun eigen woning te onderhouden wegens onvoldoende vaardigheden. 

Raadslid Ilse Vandenbulcke stelt voor dat de bewoners dit in een beurtrol samen met de 
schoonmaakster van het OCMW zouden kunnen doen. 

Sofie Delaere antwoordt hierop dat sommige mensen dit spontaan doen, maar dat niet 
alle huurders hiervoor voldoende vaardigheden hebben. 

De voorzitter stelt voor om, waar dit mogelijk is, dit wel te ontwikkelen, niet verplichten, 
maar aanmoedigen. 

Raadslid Ilse Vandenbulcke stelt voor om eventueel een premie toe te kennen aan wie 
meehelpt de gemeenschappelijke delen te onderhouden en dit te integreren in het GPMI. 

De voorzitter antwoordt hierop dat dit niet zomaar geïntegreerd kan worden in het GPMI, 
want de situatie van elke persoon is verschillend. Waar dit wel past, kan het geïntegreerd 
worden. 

  

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De kosten van de gemeenschappelijke delen (onderhoud/schoonmaak/verbruik) worden 
niet doorgerekend aan de huurders.  Deze beslissing geldt tot 31.12.2019 en wordt 
jaarlijks hernomen. 

5. Sociale dienst: afbouw Lokaal Opvang Initiatief: gevolgen 
 

Feiten, context en argumentatie 

Sofie Delaere, directeur sociale dienst, geeft toelichting ter zitting. 

LOI Wevelgem op vandaag 07/2018 

Het OCMW heeft 43 opvangplaatsen verspreid over 11 woningen in Moorsele, Gullegem 
en Wevelgem.  Vooral alleenstaande mannen en enkele hervestigingsgezinnen worden 
opgevangen, volgens de afspraken met Fedasil. 

8 woningen zijn in eigendom van het OCMW, 3 huurt het OCMW aan SHM De Vlashaard 

Bezettingsgraad 14/06/2018: 15 plaatsen bezet - 28 plaatsen leeg. 

Hervestigingsgezinnen die na uitstroom uit het LOI in Wevelgem blijven wonen, blijven 
onder intensieve begeleiding van de LOI-medewerker – hiervoor ontvangt het OCMW 
extra middelen. 
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De gevraagde afbouw 

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vraagt een afbouw van 3600 
individuele opvangplaatsen (van de 8250 LOI’s) tegen eind 2018. In eerste instantie 
konden besturen vrijwillig intekenen op deze afbouwvraag. Aangezien het quotum van 
3600 plaatsen niet vrijwillig bereikt werd, ging Fedasil over tot verplichte afbouw. Deze 
afbouw werd berekend volgens een spreidingsplan. 

Wevelgem dient 21 plaatsen af te bouwen en kan bijgevolg 22 plaatsen behouden. Deze 
plaatsen zouden net als in het verleden bestemd zijn voor alleenstaande mannen. (Dit 
kan in geval van hervestiging tijdelijk omgevormd worden naar andere doelgroepen.) 

  

Aanpassingen voor patrimonium 

Actueel woningenbestand LOI 

LOI-adressen vóór afbouw Aantal kamers max  Eigenaar 

De Westakker 36 - Gullegem  3  De Vlashaard 

De Westakker 90 - Gullegem  3  De Vlashaard 

Dr. Hemeryckxlaan 25 - Moorsele  3  De Vlashaard 

Gullegemstraat 171 - Wevelgem  6 OCMW 

Gullegemstraat 87 - Wevelgem  7 OCMW 

Hoogstraat 5 - Wevelgem  3 OCMW 

Jan Breydelstraat 29 - Wevelgem  3 OCMW 

Kloosterstraat 5 - Wevelgem  3 OCMW 

Kweekstraat 42 - Wevelgem  3 OCMW 

Nieuwstraat 181 - Wevelgem  5 OCMW 

Warandestraat 9 - Moorsele  3 OCMW 

Wijnbergstraat 60/1 - Wevelgem  1 OCMW 

  

 Voorstel wijzigingen woningenbestand LOI, rekening houdend met: 

 Stopzetten huurcontracten De Vlashaard 

 Kwaliteit van de woning 

 Grootte en mogelijkheid tot herbestemming van de woning 

LOI-adressen na afbouw Aantal kamers na hervorming  Eigenaar 

Gullegemstraat 171 - Wevelgem 5 OCMW 

Gullegemstraat 87 - Wevelgem 6 OCMW 

Hoogstraat 5 - Wevelgem 3 OCMW 

Jan Breydelstraat 29 - Wevelgem 3 OCMW 
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Nieuwstraat 181 5 OCMW 

  

Voorstel herbestemming eigen patrimonium na afgebouwde LOI-plaatsen 

Rekening houdend met engagement uitbreiding doorgangswoning Kracht.Wonen tot 3 
woningen (nog 1 woning uit te breiden) 

Rekening houdend met proportioneel beperkt aantal doorgangswoningen in Wevelgem 

MATERIELE OPVANG Herbestemming  Eigenaar 

Kloosterstraat 5 - Wevelgem Doorgangswoning OCMW 

Kweekstraat 42 - Wevelgem 
Totaalrenovatie waarna 
doorgangswoning/verkoop OCMW 

Warandestraat 9 - Moorsele Doorgangswoning OCMW 

Wijnbergstraat 60/1 - Wevelgem Totaalrenovatie/verkoop  OCMW 

  

Ter info: actueel doorgangswoningenbestand 07/2018 

DOORGANGSWONINGEN Extra info  Eigenaar 

Brugstraat 21 - Wevelgem DGW Kracht.wonen OCMW 

Egelantierstraat 38 - Wevelgem DGW OCMW 

Goudbergstraat 83 - Wevelgem 
Crisiswoning on 
hold/Renovatie OCMW 

Guldensporenstraat 38 - Wevelgem DGW OCMW 

Hoppestraat 43 - Wevelgem DGW OCMW 

Wagenbrugstraat 42 - Moorsele DGW Kracht.wonen OCMW 

Wijnbergstraat 60/2 - Wevelgem 
Onbewoonbaar – 
renovatie/verkoop  OCMW 

  

Aanpassingen voor personeelsbezetting 

Actuele personeelsbezetting LOI 

maatschappelijk werker 1           0.9 VTE 

maatschappelijk werker 2           0.7 VTE 

administratief medewerker          0.1 VTE            

  

Voorstel personeelsafbouw LOI 

Totale afbouw LOI: 1,7 VTE * 21/43 = 0,8 VTE af te bouwen (of 0,9 VTE te behouden) 

 0,1 VTE administratief werk LOI (sinds uitbreiding LOI) wordt stopgezet 
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 1,6 VTE maatschappelijk werk LOI wordt herleid tot 0,9 VTE LOI 

 0,2 VTE van de 0,7 af te bouwen VTE MW worden omgezet in 
begeleidingscapaciteit voor uitbreiding doorgangswoningen      

  

Gevolgen voor personeelsbezetting sociale dienst 

De uitbreiding algemene dienstverlening met 1 VTE (na goedkeuring uitbreiding formatie 
sociale dienst in zitting van de raad van 9 juli 2018), wordt voor 0.5 VTE ingevuld door 
maatschappelijk werker 2, de overblijvende uitbreiding 0.5 VTE wordt voorgesteld om in 
te vullen via de wervingsreserve. 

Beide maatschappelijk werkers LOI blijven betrokken in LOI, zodat dit geen solofunctie 
wordt. 

Beiden nemen de uitbreiding in het pakket doorgangswoningen op. Eventueel kan een 
verschuiving van de begeleiding van doorgangswoningen door buurtwerker en 
gezinsbegeleidster eveneens gerealiseerd worden (zij namen dit bij hun pakket bij, 
zonder vrijstelling of uitbreiding werkuren). 

Het pakket sociale huurwoningen (26) komt gedeeltelijk terug bij maatschappelijke 
werker 2, die dit bij uitbreiding LOI doorgaf aan de administratief medewerker. 

Maatschappelijk werker 1 begeleidt daarnaast ook de personen met illegaal verblijf. 

  

Raadslid Ilse Vandenbulcke merkt op dat het jammer zou zijn als woningen zouden 
verkocht worden. 

De voorzitter antwoordt hierop  

o sociale woningen en doorgangswoningen zijn belangrijk  

o de Sociale Huisvestingsmaatschappij zal in de komende jaren het aantal sociale 
woningen fors  uitbreiden 

o sommige woningen zijn in behoorlijk slechte staat en renoveren zou heel duur 
zijn. Alle mogelijkheden voor subsidiëring werden onderzocht. 

Ilse Vandenbulcke vraagt waarom er in de beide woningen in de Gullegemstraat nu plots 
1 kamer minder ter beschikking is. 

Sofie Delaere antwoordt hierop 

o er zijn striktere richtlijnen van Fedasil over de grootte van de kamers en bepaalde 
kamers in de woningen in de Gullegemstraat zijn zeer klein 

o een bezetting van 6 en 7 bewoners is te groot in vergelijking met het aantal en de 
grootte van de gemeenschappelijke ruimtes 

Hogere regelgeving 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Keurt de voorstellen goed. 

6. Lokaal Opvang Initiatief: Gullegemstraat 87: renovatie keuken: toewijzing 
 

Feiten, context en argumentatie 

In zitting van 9 juli 2018 werd beslist om de keuken van de woning Gullegemstraat 87 te 
renoveren met overschotten LOI-middelen. Dit is een overheidsopdracht van beperkte 
waarde: de geraamde waarde is lager dan 30 000 euro. Deze opdracht kan tot stand 
komen via aanvaarde factuur. 

Raming van de kostprijs: 11 035,50 euro incl btw. 

Er werd een offerte gevraagd bij 6 aannemers: 

 Korneel Benoit BVBA, Wittemolenstraat 260, 8560 Moorsele 

 Jurgen Windels, Deerlijkstraat 55, 8570 Vichte 

 Keukens Vervan, Provinciebaan 70/a, 8880 Ledegem 

 MC Interieur, Warandestraat 238c, 8560 Moorsele 

 Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem 

 Luc Cokelaere, Tombroekdreef 34, 8560 Gullegem 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 25 september 2018 bereiken. De 
verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 23 januari 2019. 

2 offertes werden ontvangen: 

 Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem (15 002,97 euro incl. btw) 

 Korneel Benoit BVBA, Wittemolenstraat 260, 8560 Moorsele (15 185,31 incl. btw) 

Het verslag van nazicht van de offertes werd op 26 september 2018 opgesteld door Bart 
Van de Veire en maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht toe te 
wijzen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de behaalde 
scores op de gunningscriteria), zijnde Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 15 002,97 euro incl. btw. 

Naast de werken opgenomen in de offerte wordt voorgesteld om ook volgende werken 
aan Delaere NV toe te kennen: 

1. inbouwoven 

In het bestek werd geen (inbouw)oven beschreven. Deze inbouwoven werd wel 
opgenomen in een lijst van te bezorgen technische fiches. 

Delaere NV biedt een inbouwoven aan voor 570,01 euro excl. btw. 

2. inbouwmicrogolfoven 

In het bestek werd geen inbouwmicrogolfoven beschreven. Deze inbouwmicrogolfoven 
werd wel opgenomen in een lijst van te bezorgen technische fiches. 

Delaere NV biedt een inbouwmicrogolfoven aan voor 628,19 euro excl. btw. 

3. bijkomend speciaal type stopcontact 
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In de keuken is een kookfornuis op gas voorzien. De mogelijkheid bestaat dat in de 
toekomst gasvoorzieningen zullen geweerd worden. De keukenbouwer stelt voor om nu 
al een bijkomend speciaal type stopcontact te voorzien voor een elektrisch fornuis. 
Delaere NV vraagt hiervoor 275 euro excl. btw. 

Meerjarenplan en budget 

Er is krediet voorzien in het investeringsbudget 2018 voor renovatie LOI-woningen op 
rekeningnummer 0903-01/221100. 

Op 21 februari 2018 liet Fedasil weten dat de regering in 2016 besliste dat Fedasil een 
besparing van 22 miljoen euro moet realiseren. Het afbouwen van de LOI reserves werd 
door Fedasil als een mogelijke besparingspiste naar voren geschoven. 

Vanaf 1 januari 2019 voert het Agentschap een structurele 90% terugvorderingsregel in 
waarbij het OCMW een reserve mag behouden van maximaal 10% van de werkelijk 
uitbetaalde subsidies in het jaar N (in casu het jaar 2018). Het overschot moet 
vervolgens worden terugbetaald aan het Agentschap. 

Voor 2018 wordt het overschot op basis van de huidige gegevens, geraamd tussen de 55 
000 en 75 000 euro (is afhankelijk van de verdere bezetting van de LOI-woningen). 

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 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 
september 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 overheidsopdracht 'Gullegemstraat 87 - vernieuwen keuken' wordt gegund aan 
Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem voor een bedrag van 15 002,97 euro 
incl. btw. 

Artikel 4 

Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop bij Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 
Gullegem: 
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- een inbouwoven voor 570,01 euro excl. btw 

- een inbouwmicrogolfoven voor 628,19 euro excl. btw 

- plaatsen bijkomend speciaal type stopcontact voor 275 euro excl. btw. 

7. Lokaal Opvang Initiatief: Nieuwstraat 181: renovatie keuken: toewijzing 
 

Feiten, context en argumentatie 

In zitting van 9 juli 2018 werd beslist om de keuken van de woning Nieuwstraat 181 te 
renoveren met overschotten LOI-middelen. Dit is een overheidsopdracht van beperkte 
waarde: de geraamde waarde is lager dan 30 000 euro. Deze opdracht kan tot stand 
komen via aanvaarde factuur. 

Raming van de kostprijs: 16 335,50 euro incl. btw. 

Er werd een offerte gevraagd bij 6 aannemers: 

 Korneel Benoit BVBA, Wittemolenstraat 260, 8560 Moorsele 

 Jurgen Windels, Deerlijkstraat 55, 8570 Vichte 

 Keukens Vervan, Provinciebaan 70/a, 8880 Ledegem 

 MC Interieur, Warandestraat 238c, 8560 Moorsele 

 Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem 

 Luc Cokelaere, Tombroekdreef 34, 8560 Gullegem 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 25 september 2018 bereiken. De 
verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 23 januari 2019. 

2 offertes werden ontvangen: 

 Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem (16 822,62 euro incl. btw) 

 Korneel Benoit BVBA, Wittemolenstraat 260, 8560 Moorsele (16 140,85 euro incl. 
btw) 

Het verslag van nazicht van de offertes werd op 26 september 2018 opgesteld door Bart 
Van de Veire en maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht toe te 
wijzen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de behaalde 
scores op de gunningscriteria), zijnde Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 16 822,62 euro incl. btw. 

Naast de werken opgenomen in de offerte wordt voorgesteld om ook volgende werken 
aan Delaere NV toe te kennen: 

1. inbouwoven 

In het bestek werd geen (inbouw)oven beschreven. Deze inbouwoven werd wel 
opgenomen in een lijst van te bezorgen technische fiches. 

Delaere NV biedt een inbouwoven aan voor 570,01 euro excl. btw. 

2. vernieuwen elektriciteitskast inkomhal 
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De onderaannemer-elektricien van de firma Delaere stelde vast dat het aangewezen is 
om de elektriciteitskast in de inkomhal van de woning volledig te vernieuwen (ipv 
bijkomende kastje te hangen in functie van nieuwe keuken), gezien deze kast méér dan 
30 jaar oud is. 

Delaere NV rekent hiervoor een meerprijs aan van 1 485,83 euro excl. btw. 

3. bijkomend speciaal type stopcontact 

In de keuken is een kookfornuis op gas voorzien. De mogelijkheid bestaat dat in de 
toekomst gasvoorzieningen zullen geweerd worden. De keukenbouwer stelt voor om nu 
al een bijkomend speciaal type stopcontact te voorzien voor een elektrisch fornuis. 
Delaere NV vraagt hiervoor 275 euro excl. btw. 

Meerjarenplan en budget 

Er is krediet voorzien in het investeringsbudget 2018 voor renovatie LOI-woningen op 
rekeningnummer 0903-01/221100. 

Op 21 februari 2018 liet Fedasil weten dat de regering in 2016 besliste dat Fedasil een 
besparing van 22 miljoen euro moet realiseren. Het afbouwen van de LOI reserves werd 
door Fedasil als een mogelijke besparingspiste naar voren geschoven. 

Vanaf 1 januari 2019 voert het Agentschap een structurele 90% terugvorderingsregel in 
waarbij het OCMW een reserve mag behouden van maximaal 10% van de werkelijk 
uitbetaalde subsidies in het jaar N (in casu het jaar 2018). Het overschot moet 
vervolgens worden terugbetaald aan het Agentschap. 

Voor 2018 wordt het overschot op basis van de huidige gegevens, geraamd tussen de 55 
000 en 75 000 euro (is afhankelijk van de verdere bezetting van de LOI-woningen). 

Bijlagen 

Verslag van nazicht van de offertes. 

Hogere regelgeving 

 Artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

 Artikel 51 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 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 
september 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 
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De overheidsopdracht 'Nieuwstraat 181 - vernieuwen keuken' wordt gegund aan Delaere 
NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem voor een bedrag van 16 822,62 euro incl. btw. 

Artikel 4 

Goedkeuring wordt verleend voor de aankoop bij Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 
Gullegem: 

- een inbouwoven voor 570,01 euro excl. btw 

- vernieuwen elektriciteitskast voor 1 485,83 euro excl. btw 

- plaatsen bijkomend speciaal type stopcontact voor 275 euro excl. btw. 

8. Patrimonium: woning Nieuwstraat 181: renovatie ramen: toewijzing 
 

Feiten, context en argumentatie 

De woning Nieuwstraat 181 werd aangekocht in 2010 en doet dienst als LOI-woning. De 
ramen aan de voorzijde van de woning zijn aan vervanging toe. De bestaande ramen zijn 
nog enkele beglazing. Ook de bestaande luifel aan de voorgevel (pand was vroeger een 
winkel) is stuk en wordt best verwijderd waarna de voorgevel afgewerkt wordt. 

Voor het vernieuwen van het buitenschrijnwerk gaf het college van burgemeester en 
schepenen op 14 augustus 2018 een vergunning af. 

De raming voor deze werken: 20 000 euro excl. btw 

De opdrachten is een overheidsopdracht van beperkte waarde: de geraamde waarde is 
lager dan 30 000 euro. De opdrachten kan tot stand komen via aanvaarde factuur. 

Er wordt een offerte gevraagd bij volgende firma's: 

 BVBA Calu Construct, Goudbloemstraat 1, 8930 Menen 

 Windowproject, Krommebeekstraat 36, 8930 Menen 

 Aludecor, Vliegveld 33, 8560 Wevelgem 

Alleen BVBA Calu Construct diende een offerte in: 19 816 euro excl. btw. 

Meerjarenplan en budget 

Er is krediet voorzien in het investeringsbudget 2018 voor renovatie LOI-woningen op 
rekeningnummer 0903-01/221100. 

Op 21 februari 2018 liet Fedasil weten dat de regering in 2016 besliste dat Fedasil een 
besparing van 22 miljoen euro moet realiseren. Het afbouwen van de LOI reserves werd 
door Fedasil als een mogelijke besparingspiste naar voren geschoven. 

Vanaf 1 januari 2019 voert het Agentschap een structurele 90% terugvorderingsregel in 
waarbij het OCMW een reserve mag behouden van maximaal 10% van de werkelijk 
uitbetaalde subsidies in het jaar N (in casu het jaar 2018). Het overschot moet 
vervolgens worden terugbetaald aan het Agentschap. 

Voor 2018 wordt het overschot op basis van de huidige gegevens, geraamd tussen de 55 
000 en 75 000 euro (is afhankelijk van de verdere bezetting van de LOI-woningen). 

Bijlagen 

Plan renovatie ramen 
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Hogere regelgeving 

 artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

 artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Keurt de offerte 'renovatie ramen' voor een bedrag van 19 816 euro excl. btw van de 
firma BVBA Calu Construct, Goudbloemstraat 1, 8930 Menen goed. 

9. Patrimonium: woning Leopoldstraat 37: schatting 
 

Feiten, context en argumentatie 

De woning Leopoldstraat 37 is sinds vele jaren eigendom van het OCMW. De rijwoning 
met kleine tuin is sterk verouderd, er is opstijgend vocht, de technieken zijn niet meer 
conform de regelgeving en comfort ontbreekt. 

De woning staat leeg sinds november 2010. 

Het was de bedoeling om een sociaal woonproject op te richten. 

Midden 2012 meldde de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) dat het 
project tijdelijk niet kon doorgaan, omdat er geen subsidies meer beschikbaar waren. 
 
Het architectenbureau maakte ontwerpplannen voor 2 appartementen op de site. 
De kostenraming van het project bedroeg 350 000 euro incl. 21 % btw. 
Aan het architectenbureau werd al 8 578,16 euro betaald. 

Sinds eind 2012 is een nieuw subsidiëringsstelsel van kracht: de VMSW subsidieert geen 
projecten meer met een éénmalige uitbetaling. Hiervoor wordt een renteloze lening 
gedurende 33 jaar in de plaats gesteld. 

Door het gewijzigde subsidiëringsstelsel van de VMSW is het niet meer interessant om de 
realisatie van de appartementen verder te behandelen onder de 
subsidiëringsmodaliteiten van de VMSW. 

In mei 2017 werd ingetekend op een projectoproep van de POD Maatschappelijke 
Integratie voor de realisatie bijkomende doorgangswoningen in 2017. Voor de woning 
Leopoldstraat 37 werd een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd negatief 
beoordeeld. 

In het kader van de instructiebrief van Fedasil (besparingen Fedasil - terugbetaling LOI-
reserves) werd in maart 2018 een aanvraag ingediend tot verhoging van het percentage 
tot 100% van de beschikbare reserves voor de renovatie van de woning Leopoldstraat 
37. Ook hier kwam er geen positieve respons. 

Er wordt voorgesteld om de woning te laten schatten met het oog op een eventuele 
verkoop. 

De kostprijs voor deze opdracht wordt geraamd op 500 euro incl. btw. Dit is een 
overheidsopdracht van beperkte waarde (raming is lager dan 30 000 euro). De opdracht 
kan tot stand komen via aanvaarde factuur. 
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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 

  

Raadslid Ilse Vandenbulcke maakte in een vorig punt (afbouw LOI) al de opmerking dat 
het jammer zou zijn als woningen verkocht worden en vraagt of de inkomsten van een 
eventuele verkoop van de woning Leopoldstraat 37 kunnen voorbehouden worden voor 
welzijnsdomeinen zoals bijvoorbeeld sociale kruidenier. 

De voorzitter antwoordt dat patrimoniumbeheer geen kerntaak is van het OCMW en dat 
inkomsten niet kunnen voorbehouden worden voor een specifieke investering, maar dat 
via het meerjarenplan gewenste investeringen zoals bijvoorbeeld sociale kruidenier 
kunnen opgenomen worden. 

Ilse Vandenbulcke antwoordt reageert hierop dat de opbrengst toch echt beter gebruikt 
zou moeten worden in een nieuwe investering, bijvoorbeeld in het kader van de sociale 
kruidenier (want geld op een rekening houden, kan toch ook geen kerntaak van het 
OCMW zijn). En dat het toch spijtig is dat inkomsten niet kunnen voorbehouden worden 
voor specifieke investeringen. 

Vorige beslissingen 

13 september 2010 

o beslissing OCMW-raad tot het oprichten van een sociaal woonproject 
Leopoldstraat 37 met toepassing van de Subsidies Bouw en Renovatie (SBR) van 
de Vlaamse Gemeenschap 

o beslissing OCMW-raad tot aanstelling van een architect via 
onderhandelingsprocedure 

14 februari 2011: beslissing OCMW-raad aanstelling Pyramid-Formanova 
architectenbureau met ereloonpercentage van 7 % 

10 juni 2013: beslissing OCMW-raad tot aankoop van de tuin (eigendom gemeente) bij 
de woning Leopoldstraat 37 voor het bedrag van 5 830 euro 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Artikel 1 

Met het oog op een eventuele verkoop van de woning Leopoldstraat 37 wordt een 
schatting gevraagd aan een 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: 
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 Patrick Carpentier, Vinkestraat 155, Wevelgem 

 Thomas Vandenbogaerde, Kloosterstraat 109, Wevelgem 

 Koen Roelandt, Overheulestraat 206, Wevelgem 

10.WZC Het Gulle Heem: bouwen bergruimte 
 

Feiten, context en argumentatie 

In het woonzorgcentrum Het Gulle Heem is er gebrek aan bergruimte. Vooral lege 
bakken (drank) en kratten staan nu noodgedwongen buiten gestapeld. Deze situatie is 
niet veilig en belemmert gedeeltelijk de brandweg rond het woonzorgcentrum. 

Op 4 april 2018 werd een bouwvergunning afgegeven door het college van burgemeester 
en schepenen voor het bouwen van een stockageruimte bij het woonzorgcentrum Het 
Gulle Heem. 

Omschrijving berging: zie plannetjes in bijlage. 

De kostprijs werd geraamd op 20 000 euro incl. btw. 

De opdrachten is een overheidsopdracht van beperkte waarde: de geraamde waarde is 
lager dan 30 000 euro. De opdrachten kan tot stand komen via aanvaarde factuur. 

Er wordt prijs gevraagd bij volgende firma's die allen een offerte indienden: 

 Van den Bossche Woodsolutions, Oulstbergstraat 28, 1570 Vollezele (23 869,86 
euro incl. btw) 

 Woodproject, Robert Klingstraat 8940 Wervik (22 981,25 euro incl. btw) 

 Den Baes Jurgen BVBA, Hille-Zuid 29, 8750 Zwevezele (22 402,61 euro incl. btw) 

Het verslag van nazicht van de offertes werd op 26 september 2018 opgesteld door Bart 
Van de Veire en maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma Den Baes Jurgen BVBA 
gezien de gunstige prijs. 

Meerjarenplan en budget 

Er is krediet voorzien in het investeringsbudget 2018 voor plaatsen bergruimte op 
rekeningnummer 0953-02/229100. 

Bijlagen 

 verslag van nazicht van de offertes 

 plannetjes berging 

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. 

Artikel 1 
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Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 
september 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 overheidsopdracht 'WZC Het Gulle Heem: leveren en plaatsen van berging' wordt 
gegund aan de firma Den Baes Jurgen BVBA, Hille-Zuid 29, 8750 Zwevezele voor een 
bedrag van 22 402,61 euro incl. btw. 

11.Informatica: aankoop WIFI access points 
 

Feiten, context en argumentatie 

Het OCMW beschikt vandaag over Wifi in de vergaderzalen van het Administratief 
Centrum, in LDC Elckerlyc en in heel WZC het Gulle Heem. De laatste jaren wordt de 
vraag naar en de noodzaak aan een beschikbaar Wifi netwerk in het administratief 
centrum en WZC Elckerlyc steeds groter. 

Door middel van deze aankoop zal het bestaande wifi netwerk uitgebreid worden naar 
het hele gebouw, zowel in het Administratief Centrum als in WZC Elckerlyc. Er gebeurde 
op beide locaties een meting die bepaalde dat er in totaal 40 access points nodig zijn (26 
voor het WZC Elckerlyc en 14 voor het administratief centrum). 

Het bestaande wifi netwerk werd geïnstalleerd door Cevi NV, is van het merk Ruckus en 
kan dus enkel uitgebreid worden met access points van hetzelfde merk. 
Voor de aanschaf van de access points werd prijs gevraagd aan zowel de firma 
Dimension Data die binnen het raamcontract Brugge het lot voor Wifi netwerken 
gewonnen heeft en Ruckus access points kan aanbieden als aan Cevi NV. 

Voor de uitbreiding werd gekozen voor 40 access points van het type Ruckus R310 die bij 
Dimension Data 19 118 euro excl. BTW (23 132,78 euro incl. BTW) en bij Cevi NV 13 
103,60 euro excl. BTW (15 855,36 euro incl. BTW) kosten. 

Aangezien de markt bevraagd werd binnen het raamcontract Brugge, maar het voorstel 
van Cevi NV 7 277,42 euro incl. BTW goedkoper is, wordt voorgesteld om te kiezen voor 
het economisch meest voordelige voorstel en de 40 access points aan te kopen bij de 
firma Cevi NV voor een bedrag van 13 103,60 euro excl. BTW (15 855,36 euro incl. 
BTW). 

Meerjarenplan en budget 

Er is krediet voorzien in het investeringsbudget 2018 voor de uitbreiding van het wifi 
netwerk met 40 access points op rekeningnummer 0119-02/240200. 

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Aangezien de markt bevraagd werd binnen het raamcontract Brugge, maar het voorstel 
van Cevi NV 7 277,42 euro incl. BTW goedkoper is, wordt beslist om te kiezen voor het 
economisch meest voordelige voorstel en de 40 access points aan te kopen bij de firma 
Cevi NV voor een bedrag van 13 103,60 euro excl. BTW (15 855,36 euro incl. BTW). 
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12.Instap aankoopcentrale 'aanmaak en verdeling van de elektronische 
maaltijdcheques' 

 

Feiten, context en argumentatie 

De raad voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem besliste op 9 april 2018 om de 
overeenkomst met Sodexo Pass Belgium nv voor het aanmaken en verdelen van 
elektronische maaltijdcheques aan het OCMW-personeel op te zeggen en dit met ingang 
van 3 november 2018. 

Er kan een beroep gedaan worden op de aankoopcentrale Creat van Farys voor de 
opdracht van de aanmaak en verdeling van de elektronische maaltijdcheques aan het 
OCMW-personeel. 

Een beroep doen op Creat als aankoopcentrale biedt betere financiële voorwaarden dan 
die van de huidige opdracht. Een analyse van de financiële voorwaarden is als bijlage 
toegevoegd.  

Uitgaande van het aantal toegekende maaltijdcheques in 2017 en op basis van de 
huidige zichtwaarde van 6 euro per maaltijdcheque, wordt de besparing geraamd op ca. 
885,88 euro per jaar (excl. btw) of 1 071,91euro (incl. btw). 

De totale opdracht wordt geraamd op 231 565,55 euro per jaar (excl. btw) of 280 194,32 
euro (incl. btw), waar dit onder de lopende overeenkomst geraamd wordt op 232 451,43 
euro (excl. btw) of 281 266,23 euro (incl. btw). 

Bij toetreding tot de raamovereenkomst wordt een eenmalige bijdrage van Creat 
aangerekend voor de tussenkomst als aankoopcentrale van 3 euro per werknemer. 
Gerekend aan een eenmalige geraamde kost van 700 euro hiervoor betekent de 
tussenkomst van Creat als aankoopcentrale nog altijd in het eerste jaar van opstart een 
besparing van 185,88 euro (excl. btw) of 224,91 euro (incl. btw). 

De leverancier van Creat is eveneens Sodexo Pass Belgium nv, wat interessant is naar 
continuïteit van de dienstverlening en wat bijgevolg zorgt voor een geringe 
administratieve last, die gepaard gaat met een nieuwe gunning. 

De gemeenteraad besliste op 14 september om een beroep te doen op de 
aankoopcentrale Creat van Farys voor de plaatsing van de overheidsopdracht 'aanmaak 
en verdeling van de elektronische maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel' via de 
raamovereenkomst voor het aanmaken en distribueren van elektronische 
maaltijdcheques. 

Het college van burgemeester en schepenen nam op 19 september kennis van de 
voorwaarden van Sodexo Pass Belgium nv, Pleinlaan 15, 1050 Brussel, inschrijver van 
bovenvermelde raamovereenkomst, betreffende 'het aanmaken en distribueren van 
elektronische maaltijdcheques. 

Er is een visum van de financieel directeur vereist. 

Bijlagen 

 Voorwaarden van Creat 

 Analyse van de gunningsvoorwaarden van Creat 

 Visum financieel directeur 

Hogere regelgeving 
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 Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten, en latere 
wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 2, 6° en 7° artikel 47. 

 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. 

 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing van 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

 Koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslist om een beroep te doen op de aankoopcentrale Creat van Farys voor de plaatsing 
van de overheidsopdracht  'aanmaak en verdeling van de elektronische maaltijdcheques 
aan het OCMW-personeel' via de raamovereenkomst voor het aanmaken en distribueren 
van elektronische maaltijdcheques. 

13.Personeel: WZC: wijziging formatie 
 

Feiten, context en argumentatie 

Voor de uitbating van de keuken in het woonzorgcentrum Het Gulle Heem slaagt Aramark 
er niet in om een kok te vinden met voldoende leidinggevende capaciteiten. 

Om voor beide woonzorgcentra eenzelfde structuur te hebben wordt voorgesteld om in 
de toekomst als volgt te werken. 

Per woonzorgcentrum wordt een voltijdse functie van “chef-kok” voorzien met de 
weddeschaal C4 / C5 waarbij men na 9 jaar schaalanciënniteit in C4 kan overschakelen 
naar C5. 

De chef-kok is een vakinhoudelijke leidinggevende die leiding geeft aan de hulpkoks en 
de medewerkers keuken. 

De chef-kok staat onder leiding van de directeur van het woonzorgcentrum. 

Eén voltijdse stafmedewerker keuken wordt voorzien met de weddeschaal B1 / B2 / B3 
die ondersteunend werkt voor beide woonzorgcentra en onder leiding staat van de 
directeur van het woonzorgcentrum waar hij op dat moment werkzaam is. 

Het is een niet-leidinggevende functie. 

De loonkost die betaald wordt aan Aramark voor Het Gulle Heem voor één voltijdse kok 
bedraagt 7 300 euro per maand of 87 600 euro per jaar. 

De loonkost voor Elckerlyc die betaald wordt aan Aramark bedraagt voor één voltijdse 
kok en één halftijdse manager,  9 250 euro per maand of 111 000 euro per jaar. 

Dit komt neer op een totaal van 198 600 euro per jaar. 
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Wanneer de loonkost in eigen beheer wordt berekend, op basis van 9 jaar anciënniteit, 
bedraagt de loonkost van twee voltijdse chef-koks en één stafmedewerker keuken: 
58 169,83 x 2 + 54 489, 58 = 170 829,24 euro. 

Aangezien beide functies nog niet bestaan in de formatie van beide woonzorgcentra 
wordt voorgesteld om de formatie van beide woonzorgcentra aan te passen en beide 
functies te voorzien. 

In het overleg met de vakbondsorganisaties in het  Bijzonder Comité van 25 september 
2018 werd het voorstel tot wijziging gunstig geadviseerd en goedgekeurd. 

Bijlagen 

 Voorstel wijziging formatie WZC 

 Voorstel organisatie keuken woonzorgcentra 

Hogere regelgeving 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De formatie van beide woonzorgcentra wordt aangepast met de functie van chef-kok en 
van stafmedewerker keuken. 

14.Personeel: WZC: aanwervingsvoorwaarden chef-kok 
 

Feiten, context en argumentatie 

In de formatie van beide woonzorgcentra werd de functie van chef-kok voorzien op het 
niveau C4 / C5. 

Hiermee rekening houdend en rekening houdend met het functieprofiel en de 
functiecompetenties wordt voorgesteld om de aanwervingsvoorwaarden als volgt te 
bepalen: 

1. Aanwervingsvoorwaarden 

o houder zijn van minstens een diploma hoger secundair onderwijs 

o slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 

 2. Bevorderingsvoorwaarden 

o behoren tot het vastbenoemd of contractueel personeel van niveau C 

o minimum 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C 

o over een laatste gunstige evaluatie beschikken 

o houder zijn van minstens een diploma hoger secundair onderwijs 

o slagen voor een vergelijkend bevorderingsexamen 

 3. Examenprogramma (aanwerving en bevordering) 

A. Praktische proef (50 punten) : minimum 50 % op A1 en A2 

 1. Basiskennis van    
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o wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid, hygiëne en HACCP 

o producten, grondstoffen, kooktechnieken         

o aankoopbeheer en dieetleer                                                          (20 punten) 

 2. Uitvoering van een taak volgens plan waaruit de vakbekwaamheid van de kandidaat 

    blijkt                                                                                                  (30 punten) 

 B. Mondelinge proef (50 punten) : minimum 50 % op B1 en B2 

 1. Tests (rollenspel, ...) i.v.m. de contact- en communicatievaardigheden, leidinggeven, 
plannen en organiseren    (25 punten) 

 2. Interview over de attitude en dienstvaardigheid                                 (25 punten) 

  

4.Selectiecommissie 

o minstens 2 ervaringsdeskundigen, met minstens een kwalificatie in verhouding tot 
de te begeven functie 

o minstens 1 selectiedeskundige met minstens een kwalificatie in verhouding tot de 
te begeven functie 

  

In het overleg met de vakbondsorganisaties tijdens het Bijzonder Overlegcomité van 25 
september 2018 werden de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden gunstig 
geadviseerd en goedgekeurd. 

Hogere regelgeving 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van chef-kok worden 
goedgekeurd. 

15.Personeel: WZC: functie- en competentieprofiel chef-kok 
 

Feiten, context en argumentatie 

Het functie- en competentieprofiel van chef-kok werd opgemaakt rekening houdend met 
de functie-inhoud en de bestaande competenties van de organisatie, de betreffende 
personeelsgroep en de functiegebonden competenties. 

In het overleg met de vakbondsorganisaties tijdens het Bijzonder Overlegcomité van 25 
september 2018 werd het functie- en competentieprofiel van chef-kok gunstig 
geadviseerd en goedgekeurd. 

Bijlagen 

Voorstel functie- en competentieprofiel chef-kok 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Het functie- en competentieprofiel van chef-kok wordt goedgekeurd. 

16.Personeel: WZC: aanwervingsvoorwaarden stafmedewerker keuken 
 

Feiten, context en argumentatie 

In de formatie van beide woonzorgcentra werd de functie van stafmedewerker keuken 
voorzien op het niveau B1 / B2 / B3. 

Hiermee rekening houdend en rekening houdend met het functieprofiel en de 
functiecompetenties wordt voorgesteld om de aanwervingsvoorwaarden als volgt te 
bepalen: 

1. Aanwervingsvoorwaarden 

o houder zijn van een bachelor diploma 

o slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen 

 2. Bevorderingsvoorwaarden 

o behoren tot het vastbenoemd of contractueel administratief personeel van niveau 
C 

o minimum 4 jaar niveauanciënniteit in niveau C 

o over een laatste gunstige evaluatie beschikken 

o houder zijn van een bachelor diploma 

o slagen voor een vergelijkend bevorderingsexamen 

 3. Examenprogramma (aanwerving en bevordering) 

A. schriftelijk gedeelte  (50 punten) : minimum 50 % op A1 en A2 

 1. Toetsen van de kennis zoals voorzien in het functieprofiel                     (20 punten) 

 2.Gevalstudie: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich 
tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de 
problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te 
werken en deze aan de hand van een verslag weer te 
geven.                                                                                                 (30 punten) 

 B. Mondelinge proef (50 punten) : minimum 50 % op B1 en B2 

1. Tests (rollenspel,...) i.v.m. de vaardigheden, competenties opgenomen in het 
functieprofiel    (30 punten) 

2. Interview over de attitude en de algemene ontwikkeling           (20 punten) 

4. Selectiecommissie 

o minstens 2 ervaringsdeskundigen, met minstens een kwalificatie in verhouding tot 
de te begeven functie 
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o minstens 1 selectiedeskundige met minstens een kwalificatie in verhouding tot de 
te begeven functie 

 
In het overleg met de vakbondsorganisaties tijdens het Bijzonder Overlegcomité van 25 
september 2018 werden de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden gunstig 
geadviseerd en goedgekeurd. 

Hogere regelgeving 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functie van stafmedewerker 
keuken worden goedgekeurd. 

17.Personeel: WZC: functie- en competentieprofiel stafmedewerker keuken 
 

Feiten, context en argumentatie 

Het functie- en competentieprofiel van stafmedewerker keuken werd opgemaakt 
rekening houdend met de functie-inhoud en de bestaande competenties van de 
organisatie, de betreffende personeelsgroep en de functie gebonden competenties. 

In het overleg met de vakbondsorganisaties in het Bijzonder Overlegcomité van 25 
september werd het voorstel gunstig geadviseerd en goedgekeurd. 

Bijlagen 

Voorstel functie- en competentieprofiel stafmedewerker keuken 

Hogere regelgeving 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Het functie- en competentieprofiel van stafmedewerker keuken wordt goedgekeurd. 

18.Personeel: WZC: open verklaring chef-kok 
 

Feiten, context en argumentatie 

De organisatie van de keuken van beide woonzorgcentra werd herdacht waarbij de 
functie van chef-kok voorzien werd in de formatie (zie punt 13 van de agenda). 

De formatie, het functieprofiel en de functiecompetenties en de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden werden in het Bijzonder Overlegcomité van 25 september 
2018 en in de zitting van heden goedgekeurd. 

Ingevolge art. 4 van de rechtspositieregeling kan een vacante betrekking ingevuld 
worden door: 

1. een aanwervingsexamen 
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2. een bevorderingsprocedure 

3. een procedure van interne personeelsmobiliteit 

4. een combinatie van hogervermelde procedures 

Er wordt voorgesteld om de functie van chef-kok open te verklaren via een 
aanwervingsprocedure. 

Hogere regelgeving 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De functie van chef-kok wordt open verklaard via een aanwervingsprocedure. 

19.Personeel: WZC: open verklaring afdelingshulp 
 

Feiten, context en argumentatie 

Heidi Louagie, halftijds contractueel afdelingshulp in het woonzorgcentrum Het Gulle 
Heem, met een contract van onbepaalde duur, is sinds 25 maart 2018 uit dienst. 

Veronique Vansteenkiste, halftijds contractueel afdelingshulp in het woonzorgcentrum 
Het Gulle Heem, met een contract van onbepaalde duur, is sinds 3 september 
ontslagnemend en gaat uit dienst op 4 november 2018. 

De wervingsreserve afdelingshulp, goedgekeurd in zitting van 9 oktober 2017, is nog 
geldig tot 30 september 2019. Er wordt voorgesteld om de functie van afdelingshulp 
open te verklaren vanuit de bestaande wervingsreserve. 

Hogere regelgeving 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De functie van afdelingshulp wordt open verklaard vanuit de wervingsreserve 
afdelingshulp, goedgekeurd in zitting van 9 oktober 2017. 

20.Personeel: openverklaring administratief medewerker in het kader van Sociale 
Maribel 

 

Feiten, context en argumentatie 

Tijdens de vergadering van 23 augustus 2018 heeft het beheerscomité van het Fonds 
Sociale Maribel van de Overheidssector zich akkoord verklaard met de financiering van 
1,5 voltijdse equivalenten, waaronder een voltijds administratief medewerker. 

De termijn waarbinnen de bijkomende aanwervingen moeten worden gerealiseerd, treedt 
in werking vanaf 1 september 2018 en bedraagt 3 maanden. 
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Er wordt voorgesteld om de functie van administratief medewerker in het kader van de 
Sociale Maribel open te verklaren vanuit de bestaande wervingsreserve administratief 
medewerker. 

Hogere regelgeving 

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

Beslissing 

Publieke stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De functie van administratief medewerker in het kader van de Sociale Maribel, wordt 
open verklaard van uit de wervingsreserve administratief medewerker. 

 
Namens het OCMW, 

algemeen directeur,  voorzitter, 
Kurt Parmentier Frank Acke 

 


