
ZORG
IZEGEM

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR —24 april 2019

Aanwezig: Van Essche Ann: voorzitter
Christiaens Eveline, Depoorter Hein, Derumeaux Virginie, Hollevoet Justine, Vandeputte
Sybille, Verhaeghe Frederick, Verschoot Nick: leden
Desimpel Bart: algemeen directeur

Verontschuldigd: Clarys Balder: lid

Algemene punten

Al. BESTUUR - installatie van de leden van de raad van bestuur

De raad van bestuur,
besluit, éénparig
art.1 neemt akte van de besluiten van de gemeenteraad en OCMW-raad dd. 19/03/2019 en gaat

over tot installatie van volgende leden van de raad van bestuur van Zorg Izegem:
Namens het stadsbestuur, met stemrecht
Van Essche Ann
Namens het OCMW, met stemrecht
Christiaens Eveline
Clarys Balder
Depoorter Hein
Derumeaux Virginie
Hollevoet Justine
Vandeputte Sybille
Verhaeghe Frederick
Verschoot Nick.
De algemeen directeur, zonder stemrecht
Desim pel Bart

A2. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 27/03/2019: 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

27/03/2019

A3. FINANCIËN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename/goedkeuring

De raad van bestuur,
besluit, één parig:
Art. 1. neemt akte van de betaallijsten m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2019/47 tem

2019/61.
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A4. FINANCIËN - WZC De Plataan - regeling persoonlijke borgstelling: goedkeuring wijziging

De raad van bestuur,

besluit, éénparig:
Art.1. Het voorgestelde nieuwe document ‘kosteloze borgtocht’, voor gebruik binnen Woonzorg

centrum De Plataan bij persoonlijke hoofdelijke borgstelling ten behoeve van bewoners, wordt
goedgekeurd voor toepassing met onmiddellijke ingang, mits vervanging van het voorgedrukte
maximumbedrag door een open ruimte waar het maximumbedrag dient ingevuld te worden bij
opmaak en ondertekening van het document.

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC Afdeling Delvaux en Picasso - leveren, plaatsen en aansluiten 2
bedpannenwassers: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,
besluit, éénparig:
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de vergelijking van de offertes van 10 april 2019.
Art. 2 De vergelijking van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3 De opdracht “Leveren, plaatsen en aansluiten 2 bedpannenwassers” wordt gegund aan de

economisch meest voordelige bieder, zijnde Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe
Mere, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van €13.193,16 excl. btw of€ 13.984,75 mcl.
6% btw.

AG. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC Afdeling Delvaux - leveren, plaatsen en aansluiten 1 hoog-laag
kantelbad: goedkeuring gunning.

De raad van bestuur,
besluit, éénparig:
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de vergelijking van de offertes van 10 april 2019, opgesteld

door Centrale Administratie.
Art. 2 De vergelijking van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3 De opdracht “Hoog-laag kantelbad” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder,

zijnde Beka Hospitec BVBA, Oude Baan 46 te 2550 Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag (bafo) van €8.971,22 excl. btw of€ 9.509,49 mci. 6% btw.

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Centrale keuken - levering van vers vlees: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,
besluit, éénparig:
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 april 2019, en

aan de aldaar vernoemde bijlagen die er integraal deel van uitmaken.
Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3 De opdracht “Levering van vers vlees” wordt gegund aan de economisch meest voordelige

bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Dekeyzer-Ossaer NV,
Barnestraat 1 te 8680 Koekelare, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018/008.

A8. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Centrale keuken - levering van vers gevogelte: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,
besluit, éénparig:
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Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 april 2019, en
aan de aldaar vernoemde bijlagen die er integraal deel van uitmaken.

Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3 De opdracht “Levering van vers gevogelte” wordt gegund aan de economisch meest voordelige

bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Hofkip BVBA,
Industrielaan 31 te 8930 Menen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018/009.

A9. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Centrale keuken - levering van charcuterie: goedkeuring gunning

De raad van bestuur,
besluit, éénparig:
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 april 2019, en

aan de aldaar vernoemde bijlagen die er integraal deel van uitmaken.
Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3 De opdracht “Levering van charcuterie” wordt gegund aan de economisch meest voordelige

bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde MB Quality Foods,
Esserstraat 11 te 8550 Zwevegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek

met nr. 2018/010.

AlO. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Okido - Bijzonder geregeld vervoer: goedkeuring lastvoorwaarden en uit
te nodigen firm&s

De raad van bestuur,
besluit, éénparig:
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/003 en de raming voor de opdracht

“Bijzonder geregeld vervoer OKIDO”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Art. 3 Goedkeuring wordt verleend aan de lijst met aan te schrijven firma’s.
Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 13 mei 2019 om 12.00 uur.

All. PERSONEEL - gemeenschappelijke interne dienst preventie en bescherming op het werk voor Zorg -

OCMW - Stadsbestuur: goedkeuring wijziging aanvraagdossier

De raad van bestuur,
besluit, éénparig:
Art.1. De voorgestelde wijziging van het aanvraagdossier tot oprichting van een gemeenschappelijke

Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk voor Zorg Izegem, OCMW en
Stadsbestuur Izegem wordt goedgekeurd.

Art.2. Bij goedkeuring door de dienst Toezicht en Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg) van de oprichting van de aangevraagde gemeenschappelijke interne
preventiedienst doet Zorg lzegem het nodige voor opleiding van 0,15 VIE preventie- adviseur
niveau 3, specifiek gericht op zorg en verpleging + ergonomie.

A12. Aanstelling functionaris gegevensbescherming (DPO) voor Zorg Izegem: goedkeuring

De raad van bestuur,
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besluit, éénparig:
Art. 1 C-smart wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als functionaris gegevensbescherming zoals

bedoeld in artikel 37 van de Europese verordening 2016/679 inzake gegevens-bescherming.
Art. 2 De functionaris neemt alle taken op zoals voorzien in de verordening en rapporteert hierover

aan de algemeen directeur.
Art. 3 Zorg Izegem maakt de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming bekend

zowel aan alle interne medewerkers, vrijwilligers en mandatarissen als aan de gebruikers van
de diensten van Zorg Izegem in de verplichte privacyverklaring.

Art. 4 Zorg Izegem meldt de aanstelling aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse
Toezichtscommissie.

A13.1 Mededelingen en varia - algemeen:
Vastleggen data zittingen raad van bestuur 2019

De raad van bestuur besluit tot vaststelling van de volgende data 2019 voor de zittingen van de raad
van bestuur: 22 mei —3juli — 28 augustus — 25 september — 23 oktober —27 november en 18
december.

A13.Z Mededelingen en varia - algemeen:
Onderzoek discriminatie door het departement Werk & Sociale Economie: aktename resultaat Zorg
Izegem

De raad van bestuur neemt akte van het gevoerde discriminatie-onderzoek binnen de
dienstencheque-onderneming van Zorg Izegem, en van het uitstekende resultaat ervan.

A13.3 Mededelingen en varia - algemeen:
Meedelen interesse dossier Postverwerking aan stad Brugge

De raad van bestuur,
besluit, éénparig:
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend om de interesse van Zorg lzegem mee te delen aan stad Brugge in

het op te starten dossier postverwerking.
Art. 2 Deze beslissing zal worden meegedeeld aan stad Brugge.

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, éénparig:
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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 f’korfje’) van wzc De Plataan, met bijhorende voorgestelde
individuele betalingsregeling wordt goedgekeurd voor:
xxxxxxxxxxxxxxx

P3. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten

Er werden geen items behandeld.

Namens de raad van bestuur

Bart Desimpel

ÇC ZORG
Dû IZEGEM

Ann Van Essche
Voorzitter
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