
.C ZORG
Dû IZEGEM

OVERZICHT BESLUITEN ZIHING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
25 september 2019

Aanwezig: Van Essche Ann: voorzitter
Christiaens Eveline, Clarys Balder, Depoorter Hein, DerumeauxVirginie, HollevoetJustine,
Vandeputte Sybille, Verhaeghe Frederick, Verschoot Nick: leden
Desimpel Bart: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Algemene punten

Al. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 28/02/2019: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. neemt akte van de aanvaarding van de notulen van de zitting van de raad van bestuur van

28/08/2019.

A2. FINANCIEN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename/goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2019/141 tem

2019/163.

A3. FINANCIEN - jaarlijkse indexatie dagprijzen ouderenvoorzieningen en huurprijzen garages:
besluitvorming

De raad van bestuur,

Besluit,
Art. 1. De indexatie van de dagprijzen van wzc de Plataan, kortverblijf wzc de Plataan, DVC Dischveld

en assistentiewoningen Rode Poort en Vijverhof wordt meegedeeld via het e-loket van het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Art.2 De indexatie van de huurprijzen van de garages Rode Poort en Vijverhof met hetzelfde
verhogingspercentage als gehanteerd door het e-loket van het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid wordt goedgekeurd.

Art.3 De indexatie van de korting voor afwezigheid voor bewoners van wzc de Plataan met
hetzelfde verhogingspercentage als gehanteerd door het e-loket van het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid wordt goedgekeurd.

Art.4 De toepassingsdatum van de nieuwe geïndexeerde prijzen is voorzien voor 1 november 2019.
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A4. FINANCIEN - tarifering dienstverlening Zorg Izegem: bespreking

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. Ter voorbereiding van de besluitvorming met betrekking tot de tarieven van de

dienstverlening van Zorg Izegem dient een vergelijking uitgewerkt te worden van de tarieven
van de courante dienstverlening (klusjesdienst, maaltijden, dagprijzen) met:

- de besturen uit de aangrenzende gemeenten;
- enkele besturen met een vergelijkbare schaalgrootte als Zorg Izegem fHarelbeke,

Waregem, Wevelgem,...)

A5. BESTUUR - ontwerp beheersovereenkomst Zorg-OCMW-stadsbestuur: bespreking

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. Het ontwerp van beheersovereenkomst wordt in een volgende zitting ten gronde besproken,

waarbij ook reeds eventuele opmerkingen van de deelgenoten van Zorg zegem zullen bekend
zijn.

A6. OCMW - reglement verminderd tarief maaltijden - stand van zaken: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. De raad van bestuur neemt akte van dit besluit, en wacht de bespreking en besluitvorming

door de OCMW-raad af.

A7. WETGEVING - het nieuwe woonzorgdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten - gevolgen voor de
voorzieningen van Zorg Izegem: toelichting

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. De raad van bestuur neemt kennis van toelichting met betrekking tot de gevolgen van het

nieuwe woonzorgdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten voor de erkende

woonzorgvoorzieningen van Zorg Izegem.

A8.1 Mededelingen en varia - algemeen
WZC de Plataan - bijkomende erkenning voor 1 woongelegenheid: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. Akte te nemen van het voornemen van de administrateur-generaal van 27/08/2019 om aan

WZC De Plataan een planningsvergunning te verlenen voor een vrijgekomen
woongelegenheid met een bijkomende erkenning, en van het feit dat WZC De Plataan
intussen effectief een bijkomende erkenning heeft aangevraagd.

A8.2 Mededelingen en varia - algemeen
PATRIMONIUM - offerte nieuwe luchtfotos Zorgsite: goedkeuring
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De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van Fotografie Henderyckx uit Izegem van 720 €

excl. BTW, voor het maken van luchtfoto’s van de site van Zorg Izegem.

A8.3 Mededelingen en varia - algemeen
DE RODE POORT - oproep kandidaturen huisbewaarder: stand van zaken

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De oproepperiode wordt verlengd tot 15/11, met herhaling van de bekendmakingsinitiatieven

en in elk geval ook met melding op de webstek van het stadsbestuur.
Art. 2. In zitting van de raad van bestuur van 23/10 worden, indien zich nog steeds geen of

onvoldoende geschikte kandidaten hebben gemeld, de modaliteiten van de functie opnieuw
besproken.

Art. 3. Voor het geval niet tijdig een nieuwe huisbewaarder gevonden wordt, kan de woonassistent
van de Rode Poort voor de diverse elementen in het takenpakket van de huisbewaarder reeds
een voorstel van (tijdelijke) oplossing uitwerken.

Persoonsgebonden punten

Pl. PERSONEEL - kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn
aanstellingsbevoegdheid

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. neemt akte van de lijst met personeelsbeslissingen, genomen in het kader van de

gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid sinds de vorige zitting van de raad van bestuur.

P2. BEHEER INSTELLINGEN EN THUISDIENSTEN - aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele
dienstverlening

De raad van bestuur,

Besluit, één parig
Art. 1. neemt akte van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële

ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.
Art. 2 de opname op de actieve wachtlijst (‘korje’) van wzc De Plataan, met bijhorende

voorgestelde individuele betalingsregeling wordt goedgekeurd voor:
xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx

Art. 3 Neemt akte van de toelichting omtrent de dossiers van xxxxxxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxxxxxx,
na de vragen die daarrond werden gesteld in zitting van 28/08/2019.

P3. PERSONEEL - WZC De Plataan — organisatorische aangelegenheden m.b.t. de vacantverklaarde
functie van directeur: besluitvorming

De raad van bestuur,
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Besluit, éénparig:
Art. 1. Volgende personen worden aangesteld als leden van de examenjury:

o Voorzitter: Joost Blondeel, selectiedeskundige
o Jurylid: Ann Herpels, directeur intramurale dienst OCMW Waregem, jurylid
o Jurylid: Frank Debaere, adviseur ouderenzorg zorgbedrijf Mintus Brugge, jurylid
o Jurylid: Heidi Couckuyt, HR-verantwoordelijke Izegem, jurylid
o Secretaris (inhoudelijk): Danny De Moor, directeur WZC De Plataan
o Secretaris (procedureel): Bart Desimpel, algemeen directeur Zorg Izegem

Art. 2. Aan de externe juryleden van de selectieprocedure, met uitzondering van de juryvoorzitter,
wordt een uurvergoeding van 35 Euro toegekend.
Als verplaatsingsvergoeding van de juryleden wordt de wettelijk voorziene vergoeding per
afgelegde kilometer toegekend.

Art. 3. Volgende timing wordt vastgelegd m.b.t. de diverse onderdelen van de selectieprocedure:
o Capaciteitstests: tussen 03/10 en 11/10
o Schriftelijke proef: zaterdag 19/10
o Mondelinge proef: week 18/11
o Psychotechnische proeven: week 02/12

P4. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Namens de raad van bestuur

CZORG
Dû IZEGËM

Bart Desimpel
Algeme

Ann Van Essche
Voorzitter
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