ZORG

Dû IZEGEM
OVERZICHT BESLUITEN ZIHING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

—

27 MAART 2019

Aanwezig:

Namens OCMW Izegem
Duhamel Frank, Bogaert Lisbet, Hollevoet Justine, Samyn Hans, Verbrugghe Sandra,
Christiaens Eveline, raadsleden (leden Raad van Beheer met stemrecht)
Desimpel Bart, algemeen directeur (lid Raad van Beheer zonder stemrecht)
Namens Stadsbe5tuur Izegem

Verontschuldigd:

Maertens Bert (zonder stemrecht) burgemeester, Feys Lothar (met stemrecht), schepen

DEELA —Algemene punten

Al.

BESTUUR
Art. 1.

A2.

—

aanvaarding notulen zitting 27/02/2019: aktename

De notulen van de zitting van de raad van beheer van 27/02/2019 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.

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 2018/21 tem 46.

A3.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

—

Raamcontract Informatica stad Brugge: goedkeuring deelname

aankoopcentrale
Art.1
Art.2

A4.

OVERHEIDSOPDRACHTEN WZC Afdeling Delvaux
lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s
—

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

A5.

Zorg Izegem doet beroep op de aankoopcentrale van Stad Brugge voor de aanbesteding van
een ovetheidsopdracht voor Informatica via het raamcontract “Raamcontract Informatica”.
Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan Stad Brugge.

—

hoog-laag kantelbad: goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2019/001 en de raming
voor de opdracht “Hoog-laag kantelbad”.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Goedkeuring wordt verleend aan de lijst met aan te schrijven firma’s.
De offertes dienen het bèstuur ten laatste te bereiken op 9 april 2019.

OVERHEIDSOPDRACHTEN WZC Afdeling Delvaux en Picasso Leveren, plaatsen en aansluiten 2
bedpannenwassers: goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s
—

—

Art. 1
Art. 2
Art. 3

AlO.

Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2019/002 en de raming
voor de opdracht “Leveren, plaatsen en aansluiten 2 bedpannenwassers”.
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheids
opdracht van beperkte waarde).
Goedkeuring wordt verleend aan de lijst met aan te schrijven firma’s.

Mededelingen en varia

—

algemeen

Geen besluiten, er werden geen algemene mededelingen en variapunten behandeld.

DEEL 8

Bi.

PERSONEEL
heid

—

—

Persoonsgebonden punten

kennisname besluiten algemeen directeur in het kader van zijn aanstellingsbevoegd

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.

82.

BEHEER INSTELLINGEN EN THUISDIENSTEN
verlening
Art. 1.
Art. 2

Art. 3.
Art. 4.

B3.

—

aktenames en besluitvorming m.b.t. individuele dienst

akte te nemen van alle ter mededeling voorgelegde info m.b.t. de residentiële ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.
de opname op de actieve wachtlijst (‘korfje’) van wzc De Plataan, met bijhorende
voorgestelde individuele betalingsregeling goed te keuren voor:
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
de afwijking van de reglementering klusjesdienst voor xxxxxxxxxxxxxxx goed te keuren.
een maandelijkse afbetaling van 300€ door xxxxxxxxxxxxxxx o.b.v. haar persoonlijke
hoofdelijke borgstelling voor xxxxxxxxxxxxxxx goed te keuren.
—

—

—

—

—

—

MEDEDELINGEN EN VARIA

—

—

—

persoonsgebonden punten

Geen besluiten.

Namens de Raad van Bestuur
mei

Bart

ZORG

IZEGEM

