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OVERZICHT BESLUITEN ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR ‒ woensdag 24 februari 2021 
 

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 27/01/2021:  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 

27/01/2021.  
  

 

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 2021/22 tot en met 

2021/42. 
  

 

A3. FINANCIEN - Overdracht ongebruikte investeringskredieten van 2020 naar 2021: goedkeuring 
 

De raad van bestuur, 
 
Besluit, éénparig 
Art. 1  De lijst in bijlage met ongebruikte investeringskredieten 2020 voor een bedrag van 

1.102.182,29 € wordt overgedragen naar 2021.  Deze overdracht wordt via een aparte digitale 
rapportering overgemaakt aan het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. 

  
 

A4. OVERHEIDSOPDRACHTEN - Uitvoeren geneeskundige controles – machtiging aan stadsbestuur tot 
voeren van een procedure en optreden in naam van Zorg Izegem: goedkeuring 
 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend tot deelname aan de gezamenlijke opdracht van het 

stadsbestuur Izegem in het kader van de overheidsopdracht met betrekking tot uitvoeren van 
geneeskundige controles. 
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Art.2 Zorg Izegem zal zich neerleggen bij de wijze waarop de gunningsprocedure door het 
stadsbestuur van Izegem wordt georganiseerd alsook bij de beslissingen die hierdoor worden 
genomen. 

Art.3 In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur 
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de 
opdracht. 

Art.4 Afschrift van dit besluit zal - voor verder gevolg, aan het stadsbestuur Izegem, worden 
toegestuurd. 

  

 

A5. OVERHEIDSOPDRACHTEN - WZC De Plataan – project relighting gebouw – gunning van de opdracht 
door het Vlaams EnergieBedrijf: goedkeuring 
 
De raad van bestuur,  
 
Besluit, éénparig 
Art. 1 neemt akte van het bestek Mini-competitie Aanneming Relighting voor de deelopdracht 

20207924 PRJ0197 onder de Raamovereenkomst Aanneming Relighting EE_2019_0_012 
Perceel 6 van het Vlaams Energiebedrijf. 

Art. 2 neemt akte van de gemotiveerde gunningsbeslissing zoals opgesteld door het Vlaams 
EnergieBedrijf van de in de art. 1 vermelde opdracht. 

Art. 3 verleent goedkeuring aan de door het Vlaams Energiebedrijf voorgestelde gunning aan de 
firma Engie Fabricom, Simon Bolivarlaan 34-36 te 1000 Brussel tegen het bedrag van 160 
328,05 € (excl. BTW) (169.947,73 € inclusief BTW). 

Art. 4 deze uitgave zal worden gefinancierd met de kredieten uit P1EE01. 
Art. 5 afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg aan het Vlaams Energiebedrijf worden 

toegestuurd.  
  

 

A6. Mededelingen en varia - algemeen 
6.1. 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.  

 

 

 
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 
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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 

Art. 3 de rangorde voor toekomstige opnames in de assistentiewoningen Vijverhof en De Rode 
Poort, zoals uitgewerkt door de woonassistent op basis van de aangepaste rangorde-regeling, 
wordt goedgekeurd. 

 

 

P3. Mededelingen en varia - persoonsgebonden punten 
 

Er worden geen persoonsgebonden mededelingen en variapunten behandeld. 
  

  

 

 
 
 

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