
C ZORG
Dû IZEGEM

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR — woensdag 03 juH 2019

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

Verontschuldigd: Verschoot Nick: lid

Al. BESTUUR - Aanvaarding notulen zitting 22/05/2019: goedkeuring

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

22/05/2019.

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 2019/23 tem

2019/102 en met nummer 2019/104
Art. 2 neemt akte van de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2019/103

A3. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Okido - Bijzonder geregeld vervoer: gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. De opdracht “Bijzonder geregeld vervoer Okido” wordt gegund aan de firma Mandelcar tegen

de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van 24juni. Deze prijzen zijn jaarlijks herzienbaar

volgens de indexatie zoals toegepast door de VVM de Lijn en dit telkens op 1 september.

Art. 2. Er wordt geen borgtocht gevraagd voor deze opdracht.

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Okido - Aankoop busje: gunning

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. Aankoop Opel Vivaro bij firma Decaigny voor 21.845,89€, incl.BTW en ii. flexcare

verzekering 5 jaar (663 €) wordt goedgekeurd.

A5. THUISDIENSTEN - Ontwerp OCMW-reglement m.b.t. een doeigroepvermindering van de
maaltijdprijzen (maaltijdpunten & LDC De Leest): bespreking
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De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. Onder voorbehoud van goedkeuring van het ontwerp van reglement (in bijlage) door de Raad

voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW Izegem, wordt de toepassing ervan goedgekeurd.
Art. 2. De ingangsdatum van het reglement zal samenvallen met de ingangsdatum van de eventuele

prijsaanpassingen binnen het dienstenaanbod van Zorg Izegem, waar de raad van bestuur
jaarlijks in de periode september/oktober een beslissing rond neemt.

A6. DE RODE POORT - Aktename betekening opzeg door de huisbewaarder - opstart procedure nieuwe
huisbewaarder

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. Akte wordt genomen van de opzeg als huisbewaarder van de assistentiewoningen De Rode

Poort, betekend door Dirk Soenens bij schrijven van 13/06/2019.
Art. 2. Voor de nieuw aan te stellen huisbewaarder wordt aan het bestaande takenpakket de

wekelijkse organisatie van een activiteit voor de bewoners toegevoegd.
Daartegenover staat dat aan de nieuwe huisbewaarder een maandelijkse vergoeding van 250
€ zal worden toegekend bovenop de kosteloze terbeschikkingstelling fexcl. nutskosten) van de
huisbewaardersflat.

Art. 3. De procedure tot aanstelling van een nieuwe huisbewaarder wordt met onmiddellijke ingang
opgestart.

A7. WZC DE PLATAAN - Inzet vakantiejobstudenten voor uitbating cafetaria tijdens het weekend:
bekrachtiging

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. De inzet van vakantiejobstudenten voor de uitbating van de cafetaria van WZC De Plataan

tijdens het weekend wordt bekrachtigd.
Art. 2. Indien hiertoe onvoldoende vakantiejobstudenten beschikbaar zouden blijken, mag

overgegaan worden tot het aanstellen van verenigingswerkers voor deze taken. Aan deze
verenigingswerkers wordt in voorkomend gevat diezelfde vergoeding toegekend als bij
va ka nti ej o bst u de nten.

As. WZC DE PLATAAN - Ontwerprapport rendabiliteitsstudie hergebruik regenwater: aktename

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig
Art. 1. Het ontwerp-studieverslag bevat perspectieven voor effectieve realisatie van het project om

in WZC De Plataan regenwater te recupereren. O.b.v. bijkomend overleg met de firma Bosaq
dient een definitief rapport uitgewerkt te worden, op grond waarvan het project al dan niet
zal weerhouden worden.

A9. PERSONEEL - Wijziging rechtspositieregeling instellingspersoneel: definitieve goedkeuring

De raad van bestuur,
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Besluit, éénparig:
Art. 1. De voorgestelde aanpassing van de rechtspositieregeling instellingspersoneel van Zorg

Izegem, i.c. de aanpassing van de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor
de functie van directeur woonzorgcentrum, wordt definitief goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit wordt onderworpen aan de geldende toezichtsregeling.

AlO. PERSONEEL - Wijziging personeelsformatie woonzorgcentrum De Plataan: definitieve goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De voorgestelde aanpassing van de personeelsformatie van WZC De Plataan, i.c. het wijzigen

van de functionele loopbaan van de functie van directeur van het wzc van Ala-A2a naar A4a-
A4b, wordt definitief goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit wordt onderworpen aan de geldende toezichtsregeling.

All. Mededelingen en varia - algemeen
Al1.l - WZC DE PLATAAN — aanvraag erkenning als werkplek duaal leren: goedkeuring.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. Het voorstel tot indienen van een aanvraag tot erkenning van Zorg Izegem fWZC De Plataan)

als werkplek Duaal Leren in de richting Thuis- en Bejaardenzorg wordt goedgekeurd.
Art. 2. Het afsluiten op basis van de bekomen erkenning van Overeenkomsten Alternerende

Opleiding met Campus Bellevue of andere erkende aanbieders Duaal Leren enerzijds, en met
de betrokken leerlingen anderzijds, wordt goedgekeurd.

All Mededelingen en varia - algemeen
All.2. WZC DE PLATAAN — bijkomende erkenning erkenning voor 1 woongelegenheid: aktename.

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. Akte te nemen van het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en

Gezond- heid dd. 26juni 2019, waarbij een bijkomende erkenning wordt verleend voor 1
bijkomende woon- gelegenheid met ingang van 1juli 2019, waardoor de totale capaciteit van
wzc De Plataan 118 woongelegenheden met een bijkomende erkenning bedraagt.

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

De raad van bestuur,

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

ouderenvoorzieningen en thuisdiensten.
Art. 2 xxxxxxxxxxxxxxx uit Meulebeke kan opgenomen worden als bezoeker van

dagverzorgingscentrum Dischveld.

P3. PERSONEEL - WZC De Plataan — vacantverklaring van de functie van directeur, voor invulling via een
aanwervingsprocedure met aanleg werfreserve

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De functie van directeur van woonzorgcentrum De Plataan fA4a-A4b), in contractueel

verband van onbepaalde duur en met voltijdse prestatieduur, wordt vacant verklaard voor
invulling door middel van een aanwervingsprocedure, met aanleg van een werfreserve.

Art. 2. Ten uitzonderlijke titel en onder de aangegeven motivatie wordt uit de voor deze functie
geldende bijzondere aanwervingsvoorwaarden, zoals opgenomen in de rechtspositieregeling
voor het instellingspersoneel van Zorg lzegem, de vereiste om te beschikken over een
masterdiploma of gelijkwaardig diploma, geschrapt.
De kandidaten die deelnemen op basis van het schrappen van deze diplomavereiste, dienen
te beschikken over vier jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie in een
zorg- of gezondheidsinstelling EN dienen te slagen in een capaciteitstest afgenomen door een
erkende instantie die daartoe door het bestuur zal worden aangesteld.

Art. 3. In zijn eerstvolgende zitting zal de raad van bestuur overgaan tot het vaststellen van de
modaliteiten van deze aanwervingsprocedure.

P4. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten

De raad van bestuur,

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld.

Namens de raad van bestuur

Ann Van Essche

C ZORG Voorzitter
t

DÛIZEGEM

/

Bart Desim pel
Algeme
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