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OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
woensdag 28 oktober 2020 

 
Aanwezig: Ann Van Essche: voorzitter 

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

Verontschuldigd: 
 

 
 

ALGEMENE PUNTEN 
 
 
A1. BESTUUR - aanvaarding notulen zitting 09/09/2020:  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 

09/09/2020.  

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 2020/228 tot en met 2020/229, de nummers 2020/231 tot en met 
2020/234, het nummer 2020/236, de nummers 2020/238 tot en met 2020/250, de nummers 
2020/253 tot en met 2020/279, en van de betalingslijst m.b.t. investeringsuitgaven met het 
nummer 2020/235 en 2020/251, en keurt de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met het 
nummer 237, en 252 goed.  

 

A3. FINANCIËN - investeringsprojecten Zorg Izegem: bespreking 
 

De raad van bestuur,  
 
Besluit,  
Art. 1 Wat betreft het project P1EE01 – Relighting van WZC De Plataan – wordt het voorstel tot 

verhoging van het projectbudget met 110.000 € tot 250.000 € éénparig goedgekeurd. 
Deze middelen worden overgezet uit de projecten P1EE02 (30.000 €) en GEB02 (80.000 €) 

Art. 2 Het voorstel tot schrapping van het project P1EE02 – installatie warmtepomp Polyvalente zaal 
Vijverhof – wordt éénparig goedgekeurd, om de vrijkomende middelen te kunnen toevoegen 
aan het project P1EE01. 

Art. 3 Wat betreft het project P2GE01 – Fotovoltaïsche panelen WZC De Plataan – wordt het 
voorstel om zelf een prijsvraag te organiseren indien VEB niet op korte termijn een 
haalbaarheidsstudie kan afleveren, éénparig goedgekeurd. 
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Ook het voorstel om gebruik te maken van het platte dak van CDV Dischveld voor het 
plaatsen van panelen wordt éénparig goedgekeurd. 

Art. 4 Wat betreft het project P3DUURZ01 – regenwaterrecuperatie De Plataan – wordt het voorstel 
éénparig goedgekeurd tot stopzetting van het project in zijn huidige vorm. Dit besluit wordt 
uit- gewerkt in een afzonderlijk gemotiveerd formeel besluit, om te worden overgemaakt aan 
de ontwerpers en de deelnemers aan de lopende prijsvraag voor perceel 1. 
Het voorstel om het voorziene projectbudget van 100.000 € niet meteen aan te wenden voor 
andere doeleinden, maar het nog gedurende een jaar te reserveren voor een alternatief 
regenwater- recuperatieproject, wordt éénparig goedgekeurd. 

Art. 5 Wat betreft project P7GDVC01 – 2de aangepast busje Dischveld – wordt verwezen naar de 
besluitvorming onder punt A8 op de dagorde. 

Art. 6 Wat betreft project P11UITR05 – vervanging busje LDC De Leest – wordt éénparig beslist om 
niet over te gaan tot aankoop van een elektrisch busje, maar om bij de te organiseren 
prijsvraag (dagorde punt A9) de installatie van een voorinstap ter hoogte van de 
passagiersdeur op te leggen. 

Art. 7 Wat betreft project VMJP08 – onvoorziene vervangingsinvesteringen WZC – wordt de 
aanwending van dit budget voor het project vervanging sanitair warmwaterleiding WZC 
éénparig goedgekeurd. 
Bij ontoereikend budget wordt het nodige budget voorzien door overplaatsing uit het budget 
van project ALG01. 

 
 
A3bis. OVERHEIDSOPDRACHTEN – WZC De Plataan – regenwaterrecuperatie – perceel buitenwerken: 

stopzetting van de plaatsingsprocedure 
 

De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
Art. 1 De plaatsingsprocedure van de opdracht “WZC De Plataan – regenwaterrecuperatie – perceel 

buitenwerken wordt stopgezet omwille van 
- de ruime overschrijding van alle ingediende offertes van het drempelbedrag dat het gebruik 

van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking rechtvaardigt 
- de budgettaire beperkingen binnen het meerjarenplan 2020-2025 voor dit project. 

Art. 2 De drie inschrijvers zullen van deze beslissing worden geïnformeerd. 

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Bereiding en levering van warme maaltijden aan buitenschoolse 
kinderopvang Okido: lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen firma’s: goedkeuring 
 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
 Art. 1 Het bestek met nr. 2020/010 en de raming voor de opdracht “Bereiding en levering van 

warme maaltijden aan buitenschoolse kinderopvang Okido”, opgesteld door Centrale 
Administratie worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

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

 Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Esthio, Venetiëlaan 47 te 8530 Harelbeke 
- Hanssens Catering, Ambachtenlaan 2 te 8560 Wevelgem 
- Traiteur Dumortier, Onledegoedstraat 72 te 8800 Roeselare 
- Witdouck Geert, Lodewijk de Raetlaan 58 te 8870 Izegem. 

 Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 16 november 2020 om 11.00 uur. 
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A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC De Plataan – vervanging hoofdleiding sanitair warm water – 
lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen firma’s: goedkeuring 
 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
Art. 1 Het bestek met nr. 2020/011 en de raming voor de opdracht “vervangen SWW-leiding”, 

opgesteld door E. Manhaeve (stadsbestuur) worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. 

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

Art. 3 Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Bacotech, Baronstraat 101, Izegem 
- Bathermo, Gentse Heerweg 96 Izegem 
- Bk Technics, Processiestraat 1/A Ardooie 
- Develtere Nv, Kachtemsestraat 290, Roeselare 
- Liagre-Cauwels, Bellevuestraat 5 8870Izegem 
- Six BVBA, Schardouwstraat 31 te 8870 Izegem 
- Spie Belgium, Kachtemsestraat 9 te 8870 Izegem 

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19/11/2020 om 11:00 uur. 
 

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Levering van koffie incl toestellen: goedkeuring gunning 
 

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

12 oktober 2020, opgesteld door Centrale Administratie. Het verslag van nazicht omvat 
tevens een bijlage mbt evaluatie van de smaak en een PV dat het verloop van de 
beoordeling van de diverse gunningscriteria weergeeft. 

 Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes incl bijlagen maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 

 Art. 3 De opdracht “Levering van koffie incl. toestellen” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Miko Coffee 
Service, Wayenborgstraat 14 te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 
offerte van deze inschrijver. 
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 5 werkdagen.. 

 Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2020/008. 

  

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Levering van verse groenten en fruit – goedkeuring gunning 
 

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

21 oktober 2020, opgesteld door Centrale Administratie. 
Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 
Art. 3 De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van 

de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Huis Vanassche, Lodewijk de Raetlaan 3 te 8870 
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Izegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De eventuele 
verlenging wordt gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2020/007 van 18 mei 2020. 

  

A8. OVERHEIDSOPDRACHTEN - DVC Dischveld – ombouw aangekocht busje: goedkeuring gunning 
 

De raad van bestuur,  
 
Besluit, 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van de firma Ter Berg Specials, GZ-Zone 8 , 

Oosterring 23 te 3600 Genk (€ 20.595 excl. btw of € 24.919,95 incl. 21% btw  - 
waarborgtermijn 2 jaar). 

Art. 2 De uitgave voor deze opdracht zal worden gefinancierd met het investeringsbudget van 
2020, subproject P7GDVC01, aangevuld met budget vanuit ALG01 (Reserve voor 
opportuniteiten/onverwachte zaken). 

A9. OVERHEIDSOPDRACHTEN - LDC De Leest – aankoop busje - lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te 
nodigen firma’s: goedkeuring 
 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig: 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving zoals opgesteld door Bart Supply, 

teamleider Technische Dienst. 
Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gevoerd bij wijze van opdracht van beperkte waarde. 
Art. 3 Volgende firma’s worden uitgenodigd om een offerte in te dienen: 

- Abeco Mobility, Deerlijksesteenweg 101 te 8530 Harelbeke 
- Asimex, Barbierstraat 9 te 9150 Kruibeke 
- Ter Berg Specials, GZ-Zone 8 , Oosterring 23 te 3600 Genk 
- Mees Mobility Center, Industriepark Lozen Boer, Bedrijvenlaan 3 te 9080 Lochristi 
- Man West-Vlaanderen NV,  Noordlaan 1 te 8820 Torhout / Trapmann NV  
 

A10. KLUSJESDIENST - aanpassing reglement: goedkeuring 
 

De raad van bestuur, 

 
Besluit, éénparig: 
Art. 1. De voorgestelde aanpassing van het reglement klusjesdienst wordt goedgekeurd, voor 

toepassing vanaf 01/11/2020.  

A11. CDV DISCHVELD - samenwerking logopedie: goedkeuring 
 

De raad van bestuur, 

 
Besluit, éénparig: 
Art. 1. De raad van bestuur keurt met ingang van 01/11/2020 de samenwerking goed met Griet 

Vandooren (groepspraktijk De Tandem, Ommegangstraat 9, Izegem) voor het verstrekken van 
logopedische zorgen aan de bezoekers van CDV Dischveld die daarvoor op basis van de 
bijzondere erkenning van het CDV in aanmerking komen. 
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A12. PERSONEEL - overgang privaat naar publiek vakantiestelsel: principiële goedkeuring 
 

De raad van bestuur,  
 

Besluit, éénparig: 
Art. 1. De overgang binnen Zorg Izegem van het privaat naar het publiek verlofstelsel onder de 

voorgestelde modaliteiten, met ingang van 01/01/2021, wordt principieel goedgekeurd, voor 
bespreking met de vakorganisaties. 

A13. Mededelingen en varia - algemeen 
13.1 Project Bosmolens Verstraete Bouw: kennisname 

 
De raad van bestuur, 

 
Besluit, éénparig:  
Art. 1. De raad neemt kennis van de projectplannen van de firma Verstraete Bouw in de 

Kokelarestraat. 
  

 

 

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 – xxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx – 
xxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxx. 

P3. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten 
P3.1. Aanstelling 0,15 vte intern preventieadviseur niveau 3 voor Zorg Izegem: goedkeuring 

 
De raad van bestuur, 

 
Besluit, éénparig: 
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Art. 1. De raad van bestuur keurt de aanstelling goed voor Zorg Izegem van xxxxxxxxxxxxxxx als 
ondersteunend intern preventie-adviseur, met een prestatieduur van 0,15 vte, met ingang 
van 01/01/2021. 
Daartoe dient betrokkene zo spoedig mogelijk de nodige vorming en opleiding te volgen om 
de basiskennis te verwerven m.b.t. de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk. 

Art. 2. De aanstelling van xxxxxxxxxxxxxxx als intern preventieadviseur voor Zorg Izegem gebeurt in 
het kader van de gemeenschappelijke preventiedienst die is opgericht voor stadsbestuur, 
OCMW en Zorg Izegem gezamenlijk.  
xxxxxxxxxxxxxxx dient binnen deze dienst specifiek m.b.t. Zorg Izegem ondersteuning te 
bieden aan de preventieadviseur van stadsbestuur Izegem die belast is met de leiding van de 
gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, en die 
beschikt over een aanvullende vorming van niveau 2. 

 
 
 

Namens de raad van bestuur 
 
Bart Desimpel   Ann Van Essche 
Algemeen directeur   Voorzitter
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