
L ZORG
Dû IZEGEM

OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR — woensdag 19 februari 2020

Aanwezig: Ann Van Essche: voorzitter
Christiaens Eveline, Clarys Balder, Depoorter Hein, Derumeaux Virginie, Hollevoet ]ustine,

Vandeputte Sybille, Verhaeghe Frederick, Verschoot Nick: leden

Desimpel Bart: algemeen directeur

Verontschuldigd:

ALGEMENE PUNTEN

Al. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 29/01/2020: 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

29/01/2020.

A2. FINANCIËN - 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 2020/21 tot en

met 2020/32.

A3. OVERHEIDSOPDRACHTEN - organisatie van permanentie en crisiszorg bij noodoproepen van
bewoners assistentiewoningen de Rode Poort: Iastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
dienstverleners: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit m.b.t. overheidsopdracht, éénparig:
Art. 1 De administratieve en technische beschrijving met nr. 2020/001 en de raming voor deze

opdracht, opgesteld door Centrale Administratie worden goedgekeurd.
Art. 2 Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur

(overheidsopdracht van beperkte waarde).
Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur

(overheidsopdracht van beperkte waarde):

- Familiezorg West-Vlaanderen, Biskajersplein 3 te 8000 Brugge

- Motena - Dienst Thuisverpleging, Gasthuisstraat 10 te 8800 Roeselare

- Partena Ziekenfonds - Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen, Brugstraat 21 te 8870 Izegem

- Solidariteit voor het Gezin, Stasegemstraat 110 te $500 Kortrijk

- Thuisdienst Bond Moyson, President Kennedypark 2 te $500 Kortrijk

- Wit-Gele Kruis, Hoge Barrierestraat 2 te 8800 Rumbeke
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- Z-plus, Tramstraat 61 te 9051 Zwijnaarde
- de groeperingen van zelfstandige thuisverpleegkundigen uit Izegem of actief in Izegem
- de overige Izegemse zelfstandige thuisverpleegkundigen, door middel van een oproep via de
Kring der zelfstandige thuisverpleegkundigen Midden West-Vlaanderen.

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 maart 2020.

Besluit m.b.t. kosten crisis- en overbruggingszorg, éénparig:
Art. 1 De kosten voor de interventies crisiszorg worden ten laste genomen door Zorg izegem.
Art. 2 De kosten voor de interventies overbruggingszorg worden in voorkomend geval

doorgerekend aan de betreffende bewoners van de assistentiewoningen Rode Poort.

A4. THUISZORG - activiteiten Motena (zorgbedrijf Roeselare) op grondgebied lzegem: bespreking

A5. PERSONEEL - wijziging rechtspositieregelingen instellingspersoneel en niet-instellingspersoneel:
definitieve goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De voorgestelde aanpassing van de rechtspositieregeling niet-instellingspersoneel en

instellingspersoneel van Zorg lzegem, i.c. de toevoeging van de bijzondere aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden voor de functie van diensthoofd tewerkstelling en Organisatie, en
de aanpassing van de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functies
van zorgkundige C1-C2 en gediplomeerd verpleegkundige C3-C4, wordt definitief
goedgekeurd.

A6. PERSONEEL - wijziging personeelsformatie diverse diensten: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De voorgestelde aanpassing van de personeelsformatie van de Centrale Administratie en de

Thuisdiensten wordt definitief goedgekeurd, i.c.:
- samenvoeging van beide formaties
- toevoeging van 0,8 vte medewerker onthaal en administratie C1-C3
- toevoeging van 1 vte personeelsconsulent B4-B5 en 1 vte beleidsmedewerker personeel Bi-

83 aan zowel de uitdovende statutaire formatie als de contractuele formatie
- toevoeging van 1 vte diensthoofd Tewerkstelling en Organisatie Ala-A2a
- toevoeging van 0,5 vte facilitair medewerker E1-E3
- schrapping van 0,5 vte diensthoofd Thuisdiensten Aia-A2a

Art. 2 De voorgestelde aanpassing van de contractuele personeelsformatie van DVC Dischveld, i.c.
door omvorming van 0,5 vte logistiek assistent Di-D3 naar 0,5 vte zorgkundige C1-C2, wordt
definitief goedgekeurd.

Art. 3 De voorgestelde aanpassing van de contractuele personeelsformatie van LDC De Leest, i.c.
door toevoeging van 0,5 vte facilitair medewerker E1-E3, wordt definitief goedgekeurd.

A7. PERSONEEL - reglement op het gebruik en de vergoeding van mobiele telefonie binnen Zorg Izegem:
goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
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Art. 1 Het voorgestelde reglement op het gebruik en de vergoeding van mobiele telefonie binnen
Zorg Izegem (in bijlage) wordt goedgekeurd.

As. Mededelingen en varia - algemeen
8.1. vakantiejobs 2020 - verloning en toekenningscriteria: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De voorgestelde verloningsmodaliteiten en toekenningscriteria voor de vakantiejobs 2020

binnen Zorg Izegem worden goedgekeurd.

PERSOONSGEBONDEN PUNTEN

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

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
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 (‘korfje’) van wzc De Plataan, met bijhorende

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

Art. 3 de afwijking van het reglement Klusjesdienst wordt goedgekeurd voor de aanvragen van:
xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx — xxxxxxxxxxxxxxx

Art. 4 De voorgestelde rangordes in de kandidatenlijsten voor opnames in de assistentiewoningen
Vijverhof en Rode Poort worden goedgekeurd.

P3. FINANCIËN - Overdracht vorderingen Zorg Izegem aan OCMW Izegem: goedkeuring

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1 De welzijnsvereniging draagt in functie van de gedwongen invordering onderstaande

vorderingen over naar OCMW Izegem:
VEF - THUISDIENSTEN

o 2018/100494 xxxxxxxxxxxxxxx — Warme maaltijden
8 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van 1.322,20€
Betrokkene doet nog steeds beroep op deze dienstverlening.
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o 2018/100434 xxxxxxxxxxxxxxx — Klusjesdienst
1 factuur staat klaar gerechtsdeurwaarder voor een bedrag van 42,50€

o 2018/100657 xxxxxxxxxxxxxxx
4 dossiers staan klaar voor deurwaarder voor een totaal bedrag van 288,00€
Betrokkene doet nog steeds beroep op deze dienstverlening.

o 2018/100063 xxxxxxxxxxxxxxx
1 dossier staat klaar voor deurwaarder voor een bedrag van 214,50€

VBK - OKIDO
o 2018/100151 xxxxxxxxxxxxxxx

12 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van 1.239,60 €
Geen opvang meer sedert mei 2019
Facturen van vâ6r 2018 (Stad Izegem) overgemaakt aan deurwaarder — attest van
onvermogen ontvangen.

o 2018/100581 xxxxxxxxxxxxxxx
3 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van 171,10 €
Betrokkene doet nog steeds beroep op deze dienstverlening.

VPL— DE PLATAAN

o 2015/451 xxxxxxxxxxxxxxx
2 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een bedrag van 298,26 €

o 2018/100615 xxxxxxxxxxxxxxx
2 dossiers staan klaar voor deurwaarder voor een totaal bedrag van 2.130,27€

Art. 2 De in artikel 1 voormelde schuldenaars worden per aangetekend schrijven verwittigd dat
OCMW lzegem als schuldeiser in de plaats treedt van de welzijnsvereniging.

P4. PERSONEEL - vacantverklaring van de functie van diensthoofd tewerkstelling en organisatie, voor
invulling via een aanwervingsprocedure met aanleg werfreserve

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. De functie van diensthoofd Tewerkstelling en Organisatie (Ala-A2a), 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. De voorstellen tot bekendmaking op de eigen sites, de VDAB-site, via een Facebook
campagne en via publicatie in De Zondag worden goedgekeurd.

Art. 3. Om geslaagd te zijn dienen de kandidaten minstens 60% van de punten te behalen op zowel
het schriftelijk als op het mondeling examengedeelte.
Voor het mondeling examengedeelte, dat bestaat uit 2 onderdelen, dienen de kandidaten op
elk van beide onderdelen minstens 50% van de punten te behalen.
Voor het 3 examengedeelte, de psychotechnische tests, dienen de kandidaten geschikt te
worden bevonden voor de functie (eliminerend).

Art. 4. Het voorstel tot samenwerking met Soja Consult (Olivier Van den Broecke) voor wat betreft
de psychotechnische tests wordt goedgekeurd.

Art. 5. Volgende data worden vastgelegd:
o Start bekendmaking op 23/02/2020
o Einde inschrijvingstermijn kandidaten op vrijdag 20/03/2020
o Schriftelijk examengedeelte op zaterdag 28/03/2020
o Mondeling examengedeette vanaf maandag 27/04/2020

Art. 6. Volgende personen worden aangesteld als leden van de examenjury:
o Voorzitter: Joost Blondeel, selectiedeskundige
o Jurylid: Myriam Deloddere, algemeen directeur woonzorgbedtijf Wervik
o Jurylid: Bart Desimpel, algemeen directeur Zorg Izegem
o Secretaris: Ann Verleden, beleidsmedewerker Personeelsdienst Zorg lzegem

Art. 7. Aan de externe juryleden van de selectieprocedure, met uitzondering van de juryvoorzitter,
wordt een uurvergoeding van 35 Euro toegekend.
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Als verplaatsingsvergoeding van de juryleden wordt de wettelijk voorziene vergoeding per
afgelegde kilometer toegekend.

P5. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten
5.1. Dorpshuis Emelgem - problemen met bezoeker: mededeling

De raad van bestuur,

Besluit, éénparig:
Art. 1. Neemt akte van de geschetste problematiek en de voorgestelde maatregelen en keurt deze

laatste goed.

Namens de raad van bestuur

ZORG
LX JZEGEM

Ann Van Essche
Voorzitter

Bart
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