OCMW van Kuurne
Kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
e-mail : ocmw@sociaalhuiskuurne.be
tel. 056/73.70.11
fax 056/72.56.90
Raadzitting van dinsdag 04 september 2018 – aanvang 19.35 uur
Aanwezig :

Afw. en verontsch.:

Bram Deloof, Voorzitter
Geert Veldeman, Anthony Dewaele, Eveline Van Haverbeke, Geert Blomme,
Kaat Nuyttens, Nele Remmerie, Anny Vergote, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur
Kirsten Coucke, raadslid

De vergadering vangt aan om 19:35 uur onder het voorzitterschap van de hr. Bram Deloof
Gelet op het voorstel van de voorzitter over te gaan tot de behandeling van 1 aanvullend agendapunt
bij dringende noodzakelijkheid, namelijk:
6. Vaststellen wijze van gunnen en gunnen 'inrichten van de tuinen Kon. Boudewijnstraat 234 en
236 door plaatsing terras, omheining en tuinberging', via aanvaarde factuur.
Gelet op de stemming terzake uitgebracht door de volgende raadsleden :
7 ja stemmen (raadsleden Geert Veldeman en Kirsten Coucke afwezig);
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, artikel 51 en 52;
BESLUIT EENPARIG
Art. 1. Er zal worden overgegaan tot de behandeling van 1 aanvullend agendapunt bij dringende
noodzakelijkheid namelijk:
6. Vaststellen wijze van gunnen en gunnen 'inrichten van de tuinen Kon. Boudewijnstraat 234 en 236
door plaatsing terras, omheining en tuinberging', via aanvaarde factuur.

Openbare zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
1e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 16 augustus 2018 - openbare zitting – geeft geen aanleiding
tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Personeel
2e punt : Vacantverklaren functie IT-deskundige + vastleggen wijze van vervulling
Momenteel beschikken de gemeente en het OCMW samen over 1 IT-deskundige. Op vandaag volstaat
1 IT-deskundige voor beide lokale besturen niet meer. Er is geen geldige wervingsreserve meer waaruit
we kunnen putten. De functie is voorzien in de formatie van het OCMW.
De Raad gaat akkoord om een voltijdse betrekking van IT-deskundige open te verklaren en een
wervingsreserve aan te leggen voor een periode van 2 jaar beginnend de eerste van de maand die
volgt op de maand waarin de OCMW-raad de wervingsreserve vastlegt.

Overheidsopdrachten
3e punt : Kennisname gunning verzekeringsovereenkomsten : collectieve hospitalisatieverzekering
Momenteel hebben we geen overheidsopdracht gevoerd voor een hospitalisatieverzekering voor
medewerkers van de gemeente en het OCMW. We zijn wettelijk verplicht om mededinging te laten
spelen en de opdracht open te stellen.
De OCMW-raad keurde tijdens de zitting van 6 maart 2018 de principes goed mbt
hospitalisatieverzekering en lastgeving OCMW aan gemeente Ingelmunster voor opmaak bestek
diverse verzekeringen.
Het college keurde het gunningsvoorstel van de opdracht "Hospitalisatieverzekering" goed in zitting van
12 juni 2018.

Het schepencollege van de gemeente Ingelmunster van 9 juli 2018 heeft het raamcontract "Collectieve
hospitalisatieverzekering voor medewerkers" gegund aan
* ETHIAS SA, Rue Des Croisiers 24 te 4000 Liege 1, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte
van deze inschrijver.
De Raad neemt kennis van de gunning van verzekeringsovereenkomsten collectieve
hospitalisatieverzekering aan Ethias nv.
4e punt : Kennisname gunning verzekeringsovereenkomsten Gemeente en OCMW
Het gemeentebestuur wenst de diverse verzekeringsovereenkomsten in één contract te gieten, met als
doel betere voorwaarden te bekomen, een beter kader te creëren en de administratieve opvolging te
vereenvoudigen.
Gemeente Kuurne treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Kuurne, Gemeente Ingelmunster,
OCMW Ingelmunster, Gemeente Zwevegem en OCMW Zwevegem bij de gunning van de opdracht.
In het kader van de opdracht 'Verzekeringsovereenkomsten Gemeente en OCMW' werd een bestek
opgesteld door Gemeente Kuurne.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2.349.759,60 EUR. Deze raming overschrijdt de
limieten van de Europese bekendmaking. De aankondiging van opdracht 2018/S 082-184260 werd
gepubliceerd op 27 april 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondiging van
opdracht 2018-511671 werd gepubliceerd op 25 april 2018 op nationaal niveau.
We ontvingen 2 offertes :
1. ETHIAS NV, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt
2. AXA BELGIUM NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel
Gemeente Kuurne stelt voor om deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ETHIAS NV,
KBO nr. BE 0404.484.654, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende en
verbeterde inschrijvingsbedrag van 1.450.312,84 euro. Het CBS gunde de opdracht tijdens de zitting
van 17 juli 2018.
De Raad neemt kennis van de gunning van de opdracht ‘Verzekeringsovereenkomsten Gemeente en
OCMW’ aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ETHIAS NV, KBO nr. BE 0404.484.654, Prins Bisschopssingel 73 te
3500 Hasselt.
5e punt : Vaststellen wijze van gunnen opdracht 'plaatsen automatische toegangsdeuren Sociaal Huis'
In het kader van de opdracht “Vervangen toegangsdeuren door automatische toegangsdeuren” werd
een bestek met nr. TECH/MDh/2018/117 opgesteld door Publieke Ruimte. De uitgave voor deze
opdracht wordt geraamd op 12.000,00 EUR + 2.520,00 EUR (21% btw medecontractant) =
14.520,00 EUR.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget.
Na bespreking keurt de Raad het bestek en de raming voor de opdracht “Vervangen toegangsdeuren
door automatische toegangsdeuren” goed. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget.
6e punt : Vaststellen wijze van gunnen en gunnen van de opdracht:"inrichten van de tuinen Kon.
Boudewijnstraat 234 en 236 door plaatsing terras, omheining en tuinberging", via aanvaarde factuur
Voor het inrichten van de tuinen van Koning Boudewijnstraat 234 en 236 werd prijs gevraagd bij:
- Tuinen Francis, Bavikhoofsestraat 25, 8520 Kuurne
- Follens, Etienne Balcaenstraat 11, 8580 Avelgem
- Markoen, Meihoek 32, 8520 Kuurne
- Grondwerken Vervaeke, Roterijstraat 14, 8710 Sint-Baafs-Vijve
We ontvingen de offertes van : Tuinen Francis , Follens en Markoen.
Na vergelijking van de offertes gunt de Raad de opdracht voor het inrichten van de tuinen van Koning
Boudewijnstraat 234 en 236 aan Markoen, Meihoek 32, 8520 Kuurne voor de totale prijs van 11.139,75
euro excl. btw of 12.671,20 euro incl. btw.

Dossiers ter goedkeuring
7e punt : Goedkeuring lastgeving OCMW aan gemeente Kuurne voor opdracht 'Ramenwas gebouwen'
Het gemeentebestuur wenst een opdracht uit te schrijven voor de ramenwas van de diverse
gemeentelijke gebouwen. De gemeente geeft ons de mogelijkheid om mee te stappen in deze

opdracht. Voor deze opdracht treedt het gemeentebestuur op als aanbestedende overheid voor het
OCMW.
Voor het OCMW betreft het de ramenwas voor de gebouwen in de Kortrijksestraat 2 en het
dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard.
De Raad gaat akkoord met de lastgeving van het OCMW Kuurne aan de gemeente Kuurne voor de
opdracht 'ramenwas gemeentelijke gebouwen'.
8e punt : Goedkeuring lastgeving OCMW aan gemeente Kuurne voor opdracht 'Periodieke keuringen
materieel en technische installaties 2019-2022'
Het gemeentebestuur wenst een opdracht 'Periodieke keuringen materieel en technische installaties
2019-2022' uit te schrijven. Dit betreft keuringen voor elektrische installaties, gasdichtheid, liften, … .
De gemeente geeft ons de mogelijkheid om mee te stappen in deze opdracht. Voor deze opdracht
treedt het gemeentebestuur op als aanbestedende overheid voor het OCMW.
De Raad gaat akkoord met de lastgeving van het OCMW Kuurne aan de gemeente Kuurne voor de
opdracht 'Periodieke keuringen materieel en technische installaties 2019-2022'.

Dossiers ter kennisname
9e punt : Kennisname besluit van de gouverneur mbt de OCMW-jaarrekening 2017
De Raad neemt kennis van de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2017 door de Gouverneur.
10e punt : Kennisname 'Integratie : impact op financiële boekingen'
Kuurne zet volop in op de integratie OCMW-GEMEENTE. Er zijn reeds verschillende hordes genomen,
en er moeten er nog veel volgen. Ook op financieel operationeel vlak hebben we niet stil gezeten.
Tijdens het transitieproces van de organisatie is het van cruciaal belang om het momentum te nemen
om veranderingen door te voeren. In die optiek werden voor de transitie vanuit financieel oogpunt heel
wat zaken doorgevoerd.
De Raad neemt kennis van de financiële doorgevoerde wijzigingen mbt de investeringen en exploitatie
in 2018.

Besloten zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
11e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - gesloten zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 16 augustus 2018 - gesloten zitting – geeft geen aanleiding
tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Beslissingen inzake sociale bijstand
12e punt : Beslissingen inzake sociale bijstand
De Raad neemt op basis van het individueel sociaal verslag van de maatschappelijk werker, een
beslissing m.b.t. de diverse steunaanvragen, zoals de toekenning RMI-leefloon, steun aan
vreemdelingen, huurtussenkomsten en andere financiële tussenkomsten en dienstverleningen.

Financiën
13e punt : Aktename / goedkeuring uitgaven dj. 2018

Personeel
14e punt : Personeel-voorstel tot toekenning v/e vergoeding voor de gevolgen v/e arbeidsongeval
15e punt : Personeel-voorstel tot toekenning v/e vergoeding voor de gevolgen v/e arbeidsongeval

Dossiers ter goedkeuring
16e punt : Goedkeuring tijdelijke verhuur Erf 7 voor kinderopvang

Besluiten van de Algemeen Directeur
17e punt : Kennisname Besluiten van de Algemeen Directeur

Maaltijddienst

18e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - maaltijddienst
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/maaltijddienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Poetsdienst
19e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - poetshulp
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/poetsdienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Mededelingen
20e punt : Mededelingen - vragen
Volgende raadzitting is voorzien op dinsdag 25 september 2018 – 19.30 uur

Alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de vergadering
om 21.52 uur.

Algemeen Directeur
Els Persyn

Voorzitter
Bram Deloof

