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OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR ‒ woensdag 27 mei 2020 
 
Aanwezig: Ann Van Essche: voorzitter 

Christiaens Eveline, Clarys Balder, Depoorter Hein, Derumeaux Virginie, Hollevoet Justine, 
Verhaeghe Frederick, Verschoot Nick: leden 
Desimpel Bart: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Vandeputte Sybille: lid 

 
 
 

ALGEMENE PUNTEN 
 
 
 
A1. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 29/04/2020:  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 

29/04/2020.  

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 2020/120 tot en 

met 2020/133 en met de nummers 2020/135 tot en met 2020/145 en van de betalingslijst 
m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2020/134.  

 

A3. BESTUUR - aanpassing organogram Zorg Izegem: goedkeuring 
 

De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
Art. 1. De aanpassing van het organogram van Zorg Izegem wordt goedgekeurd.  
 

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Assistentiewoningen Vijverhof – vervanging verwarmingsketels 
woningen – gunning: goedkeuring 

 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 mei 2020, 

opgesteld door de stadsingenieur-architect. 
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Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Art. 3 Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 

prijs), zijnde BATHERMO  BV, Gentseheerweg 96 te 8870 Izegem, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 23.244,26 excl. btw of € 24.638,92 incl. 6% btw. 

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2020/006.  

 

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC De Plataan – aankoop bedden via raamcontract Zorgbedrijf 
Antwerpen: goedkeuring 

 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de bestelling bij de firma Wissner-Bosserhoff Belgium, 

Bedrijvenlaan 1 te 2800 Mechelen  van 12 bedden inclusief handgreep met oprolriem volgens 
beschrijving in de offerte van voormelde firma met offertenr 020200042 van 7 februari 2020, 
en dit ten bedrage van 12.096,84 € excl btw of 14.637,18 € incl. btw. 

Art. 2 De firma Wissner-Bosserhoff Belgium en Zorgbedrijf Antwerpen worden van deze bestelling 
geïnformeerd.   

A6. PERSONEEL - Nieuw sectoraal akkoord lokale besturen: aktename 
 

De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig: 
Art. 1. De raad van bestuur neemt akte van het ontwerp van sectoraal akkoord 2020 voor de lokale 

besturen, en van de nota met een inschatting van de concrete gevolgen hiervan voor Zorg 
Izegem.  

  

A7. PERSONEEL - aanpassing rechtspositieregeling instellingspersoneel: principiële goedkeuring i.f.v. 
onderhandelingen met de vakorganisaties 

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

Zorg Izegem, i.c. de toevoeging van een afdeling met specifieke bepalingen voor aanwerving 
via een versnelde procedure, wordt principieel goedgekeurd, i.f.v. bespreking met de 
vakorganisaties.  

 

A8. Mededelingen en varia - algemeen 
8.1. Overheidsopdrachten – 2 hoog-laag kantelbaden: goedkeuring gunning 

 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig: 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de vergelijking van de offertes zoals opgesteld door Danny 

De Moor. 
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 Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 16.685,73 excl. btw of € 17.686,87 incl. 6% btw, inclusief 
plaatsingskosten en verwijderen oude baden.  
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A8. Mededelingen en varia - algemeen 
8.2. Corona-update binnen de diensten en instellingen van Zorg Izegem 

 
De raad van bestuur, 
 
Besluit, éénparig:  
Art. 1. De raad neemt akte van de update m.b.t. de instellingen en diensten van Zorg Izegem.  

  

 

 

PERSOONSGEBONDEN PUNTEN 
 

P1. 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 
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 – 
xxxxxxxxxxxxxxx. 

Art.3 Voor eventuele heropname in woonzorgcentrum De Plataan van het echtpaar xxxxxxxxxx – 
xxxxxxxxxx geldt als minimale voorwaarde dat het echtpaar zelf expliciet een heropname in 
De Plataan aanvraagt. 

P3. PERSONEEL - ontslag in onderling akkoord diensthoofd Gezins- en Seniorenzorg: goedkeuring 
 

De raad van bestuur, 
 
Besluit, na geheime stemming, éénparig:  
Art. 1. Op de vraag van xxxxxxxxxxxxxxx om haar halftijdse arbeidsovereenkomst als diensthoofd 

thuisdiensten met Zorg Izegem stop te zetten vanaf 01/04/2020 kan met terugwerkende 
kracht worden ingegaan. 

Art. 2. De personeelsdienst van Zorg Izegem maakt hiervoor de nodige documenten op die door 
beide partijen kunnen worden ondertekend.  

P4. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten 
 

Er worden geen persoonsgebonden  mededelingen en variapunten behandeld. 
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Namens de raad van bestuur 
 
Bart Desimpel   Ann Van Essche 
Algemeen directeur   Voorzitter
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