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OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR — 27 FEBRUARI 2019

Aanwezig: Namens OCMW Izegem
Duhamel Frank, Bogaert Lisbet, Hollevoet Justine, Samyn Hans, Verbrugghe Sandra,
Christiaens Eveline, raadsleden (leden Raad van Bestuur met stemrecht)
Desimpel Bart, algemeen directeur (lid Raad van Bestuur zonder stemrecht)
Namens Stadsbestuur Izegem
Maertens Bert (zonder stemrecht) burgemcestcr, Feys Lothar (met stemrecht), schepen

DEEL A — Algemene punten

Al. BESTUUR — aanvaarding notulen zitting 19/12/2018: aktename

Art. 1. De notulen van de zitting van de raad van beheer van 19/12/2018 worden geacht te zijn
aanvaard, gezien het ontbreken van formeel protest door de aanwezige stemgerechtigde
leden tegen de inhoud van de notulen binnen de zeven dagen na verzending ervan.

A2. FINANCIËN — betalingslijsten Zorg Izegem: aktename / goedkeuring

De raad van bestuur neemt akte van
Art. 1. de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2018/197 tot en met 2018/2012,

met de nummers 2019/1 tot en met 2019/9 en met de nummers 2019/11 tot en met
2019/20.

Art. 2. de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met nummer 2019/10.

A3. STATUTEN — Stand van zaken wijziging

Art.1 De Raad van Bestuur neemt akte van deze stand van zaken.
Art.2 Voor het verlijden van de authentieke akte m.b.t. de statutenwijziging wordt beroep gedaan

op notaris S. Laga, door wie ook de oprichtingsakte van Zorg Izegem werd verleden.

A4. PERSONEEL — Personeelsformaties Zorg Izegem: vaststelling

Art.1 De personeelsformatie van Zorg Izegem, zoals uitgesplitst in 7 deelformaties, wordt
vastgesteld zoals weergegeven in de bijlagen bij dit besluit.

AS. PERSONEEL — Rechtspositieregeling Zorg Izegem (instellings- en niet-instellingspersoneel):
vaststelling

Art.1 De rechtspositieregeling van Zorg Izegem wordt vastgesteld zoals opgenomen in bijlage 1
(RPR instellingspersoneel) en bijlage 2 (RPR niet-instellingspersoneel) bij dit besluit.

Art.2 De rechtspositieregeling van Zorg Izegem wordt op de voorgeschreven wijze intern en extern
bekend gemaakt.



A6. PERSONEEL — Besteding VIA4-middelen 2018: besluitvorming

Art. 1. De VIA4-middelen voor besteding in 2018 worden aangevraagd.
Art. 2. De toegekende middelen worden pro-rata de werkelijke arbeidstijd als éénmalige

supplementaire premie voor 2018 aan het contractueel personeel van Zorg lzegem
tewerkgesteld in volgende VIA-diensten en die nog actief waren op 01januari 2019:
- buitenschools opvanginitiatief Okido
- lokaal dienstencentrum De Leest

Art. 3. De aanvullende pensioenrente wordt voor 2018 verhoogd met een vast kapitaal van 666,97€
per vte voor het contractueel personeelslid dat op 01/01/2019 in dienst is van Zorg Izegem en
op 01/11/2018 tewerkgesteld werd in één van de betrokken VIA-diensten.
Het vast kapitaal van 666,97€ per vte wordt berekend pro-rato de prestatiebreuk op
01/11/2018;
Een lijst met de personeelsleden die hiervoor in aanmerking komen en het toegekende
bedrag is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 4. Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de tijdelijke handelsvennootschap DIB
Ethias.

A7. PERSONEEL — Bilaterale overeenkomst tussen Zorg Izegem en OCMW Izegem m.b.t. pensioenlasten:
goedkeuring

Art. 1. De bilaterale overeenkomst tussen OCMW Izegem en Zorg Izegem zoals opgenomen in bijlage
bij dit besluit, met inbegrip van de nominatieve lijst, wordt goedgekeurd.

Art.2. Deze overeenkomst wordt onverwijld overgemaakt aan de Federale Pensioendienst.

AS. DE PLATAAN — Aanpassing interne afsprakennota en schriftelijke opnameovereenkomsten
woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf: goedkeuring

Art.1 De aangepaste opnameovereenkomst en interne afsprakennota van zowel woonzorgcentrum
De Plataan als van centrum voor kortverblijf De Plataan worden goedgekeurd, om met
onmiddellijke ingang van kracht te zijn.

Art.2 De inspectiediensten van het departement welzijn, volksgezondheid en gezin worden hiervan
op de hoogte gebracht.

A9. OVERHEIDSOPDRACHTEN — Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen: goedkeuring deelname aankoopcentrale
VVSG vzw

Art.1 Zorg Izegem doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van een
overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de sluiting
van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”
(Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18).

Art.2 De Voorzitter van de Raad van Beheer wordt belast met de uitvoering.
Art.3 Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan VVSG vzw.

AlO. Mededelingen en varia - algemeen

10.1 Inplanting van een laad paal op de site van Zorg Izegem
Art.;. Aan het stadsbestuur wordt toelating gegeven om op de site van Zorg Izegem een laadpaal

voor elektrische wagens te voorzien. Wanneer dit niet mogelijk is op het openbaar domein



binnen de Zorg-site, wordt toegelaten dat dit op het eigen terrein van Zorg Izegem
gerealiseerd wordt, met bijhorende toelating van ondergrondse leidingdoorvoer naar de
laad paa 1.

Art.2. Deze laadpaal wordt bij voorkeur gerealiseerd t.h.v. bezoekersparkeerplaatsen bij woonzorg
centrum De Plataan (parking Dischhoeve of parkeerplaatsen bij Villa Van Gogh). Enkel wan
neer dit technisch of qua kostprijs onhaalbaar is, wordt toegelaten de laadpaal te plaatsen
t.h.v. de parkeerplaatsen bij de polyvalente zaal Vijverhof.

10.2 Busvervoer Okido — verlenging samenwerking met Mandelcar tot 30/06/2019: goedkeuring
Art.1 De verlenging van de overeenkomst met Mandelcar voor het busvervoer van Okido tot

30/06/2019 wordt goedgekeurd.

10.3 Kappersdiensten WZC De Plataan — LDC De Leest
Art. 1. Onder voorbehoud dat overeenstemming gevonden wordt m.b.t. de dagen waarop de

kappersdienstverlening wordt aangeboden in zowel De Plataan als De Leest, wordt de
gelijkschakeling van de prijzen en prijsmodaliteiten tussen De Plataan en De Leest
goedgekeurd. Ingangsdatum 01/04/2019, zodat de cliënten van De Leest afdoende kunnen
verwittigd worden.

Art. 2. Ingeval geen overeenstemming kan gevonden worden m.b.t. de tijdstippen van
dienstverlening wordt de samenwerking beëindigd en wordt een nieuwe prijsvraag onder de
Izegemse kappers georganiseerd.

DEEL B — Persoonsgebonden punten

Bi. PERSONEEL — kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn aanstellingsbevoegd

heid

De raad van bestuur neemt akte van
Art. 1. de lijst met personeelsbeslissingen, genomen in het kader van de gedelegeerde aanstellings

bevoegdheid sinds de vorige zitting van de raad van bestuur.

B2. BEHEER INSTELLINGEN EN THUISDIENSTEN — aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele dienst
verlening

Art. 1. akte te nemen van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële ouderen-

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

voorgestelde individuele betalingsregeling goed te keuren voor:

xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx —

xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx —

xxxxxxxxxxxxxxx.
Art. 3. de voorgestelde rangordes voor toekomstige opnames in de assistentiewoningen Vijverhof en

De Rode Poort goed te keuren.
Art. 4. de afwijking van de reglementering klusjesdienst voor xxxxxxxxxxxxxxx te bekrachtigen.
Art. 5. de afwijking van de reglementering klusjesdienst voor xxxxxxxxxxxxxxx niet goed te keuren..

B3. PERSONEEL — Aanvragen medewerkers om langer te werken dan 65 jaar: principieel besluit

Art.1 De voorgestelde regeling i.v.m. doorwerken na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar wordt
goedgekeurd, voor toepassing met onmiddellijke ingang.



B4. MEDEDELINGEN EN VARIA — persoonsgebonden punten

Geen besluit, er worden geen persoonsgebonden mededelingen of variapunten behandeld.

Namens de Raad van Bestuur
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Frank Duhamel
Voorzitter

Bart


