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OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR  
woensdag 23 december 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 25/11/2020:  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 

25/11/2020. 

A2. FINANCIEN - betalingslijsten Zorg Izegem: aktename / goedkeuring 
 

De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig: 
Art. 1. neemt akte van de betaallijst m.b.t. exploitatie-uitgaven met de nummers 2020/312 tot en 

met 2020/335, en van de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2020/336, 
en keurt de betaallijst m.b.t. investeringsuitgaven met het nummer 2020/337 goed.  

A3. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Bereiding en levering van warme maaltijden aan buitenschoolse 
kinderopvang Okido : goedkeuring gunning 

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

8 december 2020, opgesteld door Centrale Administratie. Het verslag van nazicht omvat één 
bijlage die per inschrijver de gedetailleerde evaluatie van het gunningscriterium smaak 
weergeeft. 

Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes incl 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 Hanssens Catering, Ambachtenlaan 2 te 8560 
Wevelgem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De 
verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
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Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2020/010. 

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Levering van dranken – goedkeuring gunning 
 

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

14 december 2020, opgesteld door Centrale Administratie. Het verslag van nazicht telt twee 
bijlagen (detail evaluatie smaak / detail evaluatie service). 

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

Art. 3 De opdracht “Levering van dranken” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Dranken Demeulenaere, 
Gentstraat 209 te 8760 Meulebeke, 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. 2020/009. 

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - LDC De Leest – aankoop busje: goedkeuring gunning 
 

De raad van bestuur,  
 
Besluit, 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan de offerte van de firma Asimex, Barbierstraat 9 te 9150 

Kruibeke, versie met 8 inklapbare zetels, voor een totale prijs busje + ombouw van 47.805,5 
€ incl btw. 

Art. 2 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op 
subproject P11UITR05.  Het ontbrekende budget zal worden voorzien vanuit ALG01 
(Reserve voor opportuniteiten/onverwachte zaken). 

A6. OVERHEIDSOPDRACHTEN - BKO Okido – schilderwerken: goedkeuring gunning 
 

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

14 december 2020, opgesteld door de stadsingenieur-architekt. 
Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 
Art. 3 De opdracht “Schilderwerken OKIDO” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 

bieder (op basis van de prijs), zijnde Vanrenterghem BVBA, Lodewijk de Raetlaan 4 te 8870 
Izegem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 8.130,12 excl. btw of € 8.617,93 incl. 
6% btw. 

Art. 4 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2020/012. 

A7. OVERHEIDSOPDRACHTEN - wzc de Plataan – vervanging hoofdleiding sanitair warm water: 
goedkeuring gunning 

 
De raad van bestuur,  
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Besluit, éénparig 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 december 

2020, opgesteld door Els Manhaeve, stadsingenieur-architekt.  
Art. 2 Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Art. 3 De opdracht “vervangen SWW-leiding” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 

bieder (op basis van de prijs), zijnde Bathermo, Gentse Heerweg 96 Izegem, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 75.736,70 excl. btw of € 80.280,90 incl. 6% btw. 

Art. 4 De uitgave voor deze opdracht zal worden gefinancierd met een investeringsenveloppe uit 
het vorige MJP, die begin 2020 bij besluit van de raad van bestuur werd overgeheveld naar 
MJP 2020-2025 (35.000 €). Het ontbrekende budget zal vanuit ALG01-2020 en ALG01-2021 
(reserve voor opportuniteiten/onverwachte zaken) worden voorzien. 

Art. 5 De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2020/011. 

A8. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Afsluiten verzekering wagenpark en omnium dienstverplaatsingen – 
aktename gunning door het stadsbestuur 

 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
Art. 1 Er wordt akte genomen van de beslissing van het College van burgemeester en schepenen 

in zitting van 30/11/2020 tot gunning voor Zorg Izegem van perceel 3 (BA motorrijtuigen 
Zorg Izegem – zonder vrijstelling) aan AXA Belgium NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 4.395,36 en van perceel 6 (omnium 
dienstverplaatsingen Zorg Izegem) aan Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 te 
1210 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 528,75. 

A9. Mededelingen en varia - 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, 
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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 

Art. 3 de voorgestelde uitzondering m.b.t. de toepassing van het reglement Klusjesdienst voor de 
aanvraag van xxxxxxxxxxxxxxx wordt goedgekeurd.  

P3. WZC DE PLATAAN - aanstelling Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) 
 

De raad van bestuur, 
 
Besluit, éénparig: 
Art. 1. Dokter Nele Bollen wordt aangesteld als coördinerend en raadgevend arts (CRA) voor 

woonzorg- centrum De Plataan, met ingang van 01/01/2021, en dit voor een periode van 4 
jaar. 
Samen met de huidige (plaatsvervangende) CRA en de instellingsdirectie wordt een vlotte 
overdracht van de taken en verantwoordelijkheden geregeld. 

Art. 2. Tussen Zorg Izegem en dr. Bollen wordt de voorziene aannemingsovereenkomst afgesloten. 
Art. 3. De huisartsenkring HAKI wordt van dit besluit op de hoogte gesteld. 
Art. 4. De raad van bestuur wil dr. Luc Devolder bedanken voor de vele jaren dienst als CRA in 

woonzorg-centrum De Plataan. 
Art. 5. De raad van bestuur wil dr. Bram Debaene uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet als 

plaatsvervangend CRA in moeilijke tijden.  

P4. BOEKHOUDING - Debiteurenprocedure: overdracht vorderingen OCMW 
 

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 
- 2018/100494 xxxxxxxxxxxxxxx – Maaltijden aan huis 

9 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 1.925. 
Betrokkene doet geen beroep op deze dienstverlening sedert december 2019. 

VBK – OKIDO 
- 2018/100137 xxxxxxxxxxxxxxx 

2 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 273,80. 
Geen opvang meer sedert februari 2020 

- 2018/100151 xxxxxxxxxxxxxxx 
1 dossier staat klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 18,80. Geen 
opvang meer sedert mei 2019. Facturen van vóór 2018 (stad Izegem) overgemaakt aan 
deurwaarder – attest van onvermogen ontvangen. 

- 2019/100109 xxxxxxxxxxxxxxx 
7 dossier staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 1.204,82. 
Geen opvang meer sedert april 2020. 

- 2018/100581 xxxxxxxxxxxxxxx 
1 dossier staat klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 40,80. Geen 
opvang sedert april 2020. 

- 2018/100217 xxxxxxxxxxxxxxx 
7 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 309,10. 
Geen opvang sedert maart 2020. 
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Art. 2 De in artikel 1 voormelde schuldenaars worden per aangetekend schrijven verwittigd dat 
OCMW Izegem als schuldeiser in de plaats treedt van de welzijnsvereniging.  

P5. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten 
 

De raad van bestuur, 

 
Besluit, éénparig:  
Art. 1. De raad neemt akte van deze mededelingen.  

 
 
 

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