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OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR ‒ woensdag 27 januari 2021 
 

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 23/12/2021:  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 

23/12/2020.  
  

 

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 2020/338 tot en 

met 2020/345, en met de nummers 2021/1 tot en met 2021/21. 
  

 

A3. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Centrale Keuken – levering van vers vlees: goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma’s 
 
De raad van bestuur,  

 
Besluit, éénparig 
Art. 1 Het bestek met nr. 2021/001 en de raming voor de opdracht “Levering van vers vlees”, 

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: 
- Dekeyzer-Ossaer, Barnestraat 1 te 8680 Koekelare 
- Limousinpuur BVBA, Schorestraat 61b te 8433 Schore-Middelkerke 
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- Q-Food, Moortelstraat 21b te 9160 Lokeren 
- Slagerij Mylle, Gentsestraat 10-12 te 8500 Kortrijk 
- Vens Vleeshandel, B. Vandemaeleplein 8 te 8860 Lendelede. 

Art. 4 De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 22 februari 2021 om 12.00 uur.  
 

 

A4. LDC DE LEEST - Buurtanalyse wijk Centrum: stand van zaken 
 

De raad van bestuur,  
 

Besluit, éénparig: 
Art. 1. Akte te nemen van de stand van zaken m.b.t. de lopende buurtanalyse door LDC De Leest. 

 

 

A5. BKO OKIDO - Aanpassing maaltijdprijs: goedkeuring 
 

De raad van bestuur,  
 

Besluit: 
Art. 1. De voorgestelde prijsaanpassing van de middagmalen van BKO Okido, meer bepaald van 2,50 

€ naar 3,00 € wordt goedgekeurd, voor toepassing vanaf 01/02/2021 en voor een periode van 
4 jaar.  

 

 

A6. GAW VIJVERHOF EN RODE POORT - aanpassing opnameregeling: goedkeuring 
 

De raad van bestuur,  
 

Besluit: 
Art. 1. De voorgestelde aanpassingen aan de wijze waarop de rangorde van kandidaat-bewoners 

voor de GAW Vijverhof en De Rode Poort jaarlijks wordt opgemaakt, worden goedgekeurd. 
Art. 2 Procedure 4.1.2 uit het kwaliteitshandboek van Vijverhof en De Rode Poort waarin de 

opmaak van deze rangorde wordt geregeld, wordt aan dit besluit aangepast.  
 

 

A7. PERSONEEL - Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat 
onder het VIA-6-akkoord van 22/12/2020 ressorteert: goedkeuring 
 
De raad van bestuur,  

 
Besluit, éénparig: 
Art. 1. Deze beslissing is van toepassing op de personeelsleden tewerkgesteld in woonzorgcentrum 

De Plataan – centrum voor dagverzorging Dischveld – de Centrale Keuken – de verschillende 
Thuiszorgdiensten (Klusjesdienst, Dienst Maaltijden aan Huis, ...) met uitzondering van de 
medewerkers van de Poetsdienst die worden tewerkgesteld in het kader van 
dienstencheques – lokaal dienstencentrum De Leest – de groepen van assistentiewoningen 
Vijverhof en De Rode Poort – de ondersteunende dienst Facilities – het initiatief voor 
buitenschoolse opvang Okido en de medewerkers van de ondersteunende Centrale 
Administratie. 

Art. 2. De raad van bestuur verhoogt het variabel bedrag van de berekening van de 
eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 
1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 
2020.  

Art. 3. De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in 
artikel 1 het verschil, met name de verhoging van het variabele bedrag van de 
eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1%, ontvangen.  
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A8. PERSONEEL - Aanpassing personeelsformatie WZC De Plataan: goedkeuring 
 

De raad van bestuur,  
 

Besluit, éénparig: 
Art. 1. De voorgestelde aanpassing van de personeelsformatie van WZC De Plataan wordt 

goedgekeurd, i.c.: 
- de schrapping van 1 vte bachelor verpleegkundige BV1-BV3 en daaraan gekoppeld de 

toevoeging van 1 gegradueerde verpleegkundige C3-C4 
- de schrapping van 3 vte logistiek assistenten D1-D3 en daaraan gekoppeld toevoeging van 

3 vte zorgkundigen C1-Cde uitbreiding met 3,5 vte zorgkundige C1-C2 + 1 vte 
gegradueerde verpleegkundige C3-C4 en 0,5 vte facilitair medewerker E1-E3.  

 
A9. Mededelingen en varia 

9.1. 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. 
Art. 2. Het stopzetten van de dienstverlening van de poetsdienst bij gebruikers die bij herhaling 

weigeren de coronarichtlijnen en de algemene gezondheidsrichtlijnen te volgen, wordt 
ondersteund. 

Art. 3. De ontdubbeling van de werking van Okido tijdens het krokusverlof, zodat minstens 50 
kinderen kunnen opgevangen worden, wordt goedgekeurd.  

 

  
A9. Mededelingen en varia 

9.2. WZC DE PLATAAN – Investeringsproject vervangen wifi en telefonie – meerwerken: goedkeuring 
 

De raad van bestuur,  
 

Besluit, éénparig 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel voor meerwerken i.k.v. de opdracht tot 

vervanging van het wifi-netwerk en de telefonie binnen WZC De Plataan, en dit voor een 
bedrag van 9.990 € excl. BTW, of 10.590 € incl. BTW. 

Art. 2 Ter aanvullende financiering van dit project wordt 10.600 € overgezet vanuit investerings-
enveloppe ALG01 – reserve voor opportuniteiten/onverwachte zaken, opgenomen in 
meerjarenplan 2020-2025 van Zorg Izegem. 

 

  
A9. Mededelingen en varia 

9.3. Vraag m.b.t. busje LDC De Leest 
 

De raad van bestuur, 

 
Besluit, éénparig:  
Art. 1. Het oude busje van LDC De Leest zal worden verkocht o.b.v. de effectieve marktwaarde – aan 

de administratie wordt opdracht gegeven een wijze van correcte waardebepaling te zoeken. 
Art. 2. Eens de waarde bepaald krijgen het Marokkaanse ontwikkelingsproject van de 

cultuurhuiscoördinator en eventueel geïnteresseerde Izegemse sociale- en 
welzijnsorganisaties de voorkeur bij verkoop. 

  

  

 

mailto:info@zorgizegem.be


 

Zorg Izegem - Welzijnsvereniging volgens Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 Decreet Lokaal Bestuur 
Kokelarestraat 2, 8870 Izegem, Tel. 051/33.66.77, E-mail: info@zorgizegem.be 

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 

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

  

 

P3. 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 
- 2019/100236 xxxxxxxxxxxxxxx – Maaltijden aan huis 

4 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 922,00. 
Betrokkene doet geen beroep op deze dienstverlening sedert juli 2020. 

VBK – OKIDO 
- 2018/100137  xxxxxxxxxxxxxxx 

2 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 93,80. 
Geen opvang meer sedert februari 2020. 

- 2018/100150  xxxxxxxxxxxxxxx 
1 dossier staat klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 214,24. 
Geen opvang meer sedert september 2020. 

- 92060629247  xxxxxxxxxxxxxxx 
2 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van € 106,70. 
Geen opvang meer sedert augustus 2020. 

- 2019/100109 xxxxxxxxxxxxxxx 
4 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van 685,34 euro. 
Geen opvang meer sedert april 2020. 

- 2018/100581 xxxxxxxxxxxxxxx 
4 dossiers staan klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van 150,00 euro. 
Geen opvang meer sedert april 2020. 
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- 2018/100669 xxxxxxxxxxxxxxx 
1 dossier staat klaar voor gerechtsdeurwaarder voor een totaal bedrag van 24,80 euro. 
Geen opvang meer sedert juli 2020. 

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.  

  
 

P4. Mededelingen en varia - Jaarverslag informatieveiligheid: aktename 
 

De raad van bestuur, 

 
Besluit, éénparig:  
Art. 1. De raad neemt akte van het jaarverslag informatieveiligheid van Zorg Izegem.  

  

 

 
 
 

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