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1.  Agendapunt 1 : Goedkeuring vorig verslag : unaniem goedgekeurd 
2.  Agendapunt 2 : Voorstelling LinkedIn pagina en groep  “Izegemse bedrijven”  door 

ondervoorzitter Lien Defour en Christophe Hochepied 
Voordeel van pagina is voor iedereen dat je kan liken, delen . Nadeel is dat er enkel door de 
beheerders een bericht kan gepost worden. Maar op die manier behoud je wel controle over 
de informatie. 
LinkedIn groep : daar kan er wel gereageerd worden en gepost worden. 
Bedoeling is om de pagina en groep gestaag te laten groeien. De ondervoorzitter heeft 
ondertussen al een aantal connecties gelegd . Eerste bericht was ondank coronatijden 
hartverwarmend en al meteen met een uitnodiging.  
Nu zouden de pagina en groep zichzelf moeten promoten. Er wordt een oproep gedaan om 
de groep via je eigen netwerk te delen of eventueel  in de chat te melden dat je lid wil 
worden. 
Het is wel niet evident de grens te trekken wie wel en wie niet kan deelnemen. Soms gaat 
het om kleinhandelaars die toch wel betrokken willen zijn. 
De bedoeling  van de groep is een netwerk uit te breiden dus moet de grens eigenlijk wat 
flexibeler zijn, het moet ruimer gezien worden maar toch wel rond Izegem. Voor de pagina 
kan het dan wel verder en veel ruimer gezien worden. 

3. Agendapunt 3 : Oproep klimaatscan. Dieter Cardoen doet een korte uitleg over het 
burgemeestersconvenant waarbij een  40% CO2-reductie  het objectief is. Daarbij zijn de 
Izegemse bedrijven een belangrijke doelgroep. 
De klimaatscan gaat veel ruimer dan enkel een energiescan. We gaan daarvoor in zee met de 
VZW Ecolife.  We leerden deze partner kennen via een soortgelijk traject voor Izegemse 
verenigingen met goede resultaten.  Nu gaan we op zoek naar 2 bedrijven (1 kleiner en 1 
groter bedrijf) om een soortgelijk traject mee af te leggen.  Eerst gebeurt een grondige 
analyse en dan wordt samen een actieplan opgesteld. 
Communicatie gebeurt via direct mailing , via pers, cel bedrijven, sociale media (Facebook,  
LinkedIn, …) 
Timing is om die 2 bedrijven vóór het verlof vast te leggen en dan na het verlof effectief te 
starten. 
Ingeval van meerdere kandidaturen zal samen met Ecolife gekeken worden naar de 
kandidaten met het meest interessante profiel. 

4. Agendapunt 4 : VTI Izegem : oproep tot samenwerking. Er wordt terug iemand lid van de cel 
bedrijven vanuit het VTI. 
Daarnaast willen ze graag connecties leggen voor het werkplekleren en het heroprichten van 
de verloren gegane groep Industrie. 



Vandemoortele wil zeker contact leggen want zij werken nu samen met VTI Roeselare maar 
willen heel graag ook met VTI Izegem samenwerken. 
VTI is ook op zoek naar buitenlandse stageplaatsen : Vandemoortele heeft interesse. Sandra 
brengt VTI met hen in contact. 

5. Agendapunt 5 : Netwerkreceptie : locatie? Zelfde concept zoals in 2020 afgesproken? 
Koffiedik kijken want alles zal afhankelijk zijn van de geldende coronamaatregelen op dat 
moment. 
Er wordt voorgesteld om, indien de netwerkreceptie in zijn normale vorm kan doorgaan,  een 
beperktere receptie met de leden van de 3 cellen economische raad te organiseren, zodat er 
toch wat groepsgevoel kan behouden blijven. 
Ook graag  ondernemerscafés met eventueel de aparte cellen als het nog niet op volle kracht 
mag. 
Mogelijke locatie : garage Nayaert. Met of zonder partner? Zal afhangen van de maatregelen 
op dat moment en toegelaten personen 

6. Agendapunt 6 : Inbraakpreventie en veiligheidscontrole in bedrijven door PZ RIHO. 
Schepen Lisbet geeft toelichting.  Voorstel om eenzelfde aanpak te gebruiken als met 
toelichting brandpreventie.  Pas organiseren als er terug fysiek mag samengekomen worden  
en zeker een onderwerp voor de SER. 

7. Bijkomende vragen van raadslid Jan Verbeke ivm corona-impact en maatregelen 
Schepen licht toe dat er maatregelen zijn van de Vlaamse en federale regering. Die zijn 
opgelijst en sturen we nog eens opnieuw door. 
De stad heeft samen met een 76-tal andere besturen deelgenomen aan een bevraging lokale 
economie rond de impact van corona.  Deze bevraging werd ondersteund door VVSG, Unizo 
en Universiteit Antwerpen.  De eerste bevraging is hiervan afgerond.  143 Izegems 
ondernemers hebben deelgenomen aan deze bevraging.    De vraagstelling betrof oa : 

• Gebruik steunmaatregelen 
• Communicatie 
• Effect op omzet, kosten, personeel 
• Thuiswerk personeel 
• Gevolg voor online aanbod 
• … 

De resultaten worden nog eens doorgestuurd of op een volgende bijeenkomst geagendeerd. 
Er wordt opgemerkt dat een ondersteuning voor bedrijven op stedelijk niveau heel moeilijk 
is.  We merken dit ook bij andere steden en gemeenten.  Deze ondersteuning situeert zich 
eerder op federaal en Vlaams niveau.  Wel belangrijk is een goede communicatie en zoveel 
mogelijk faciliteren zoals vergunningen en  bestemmingswijzigingen vergemakkelijken. 
Vandemoortele : als groot bedrijf kan er als stad weinig voor ons gedaan zijn. Hun mening is 
dat Stad Izegem vooral moet informeren en doorverwijzen naar de juiste instanties 
VLAIO is een heel belangrijke instantie om beroep op te doen met een schat aan waardevolle 
info en ook een heel uitgebreide subsidiedatabank. 
Sandra zal al deze info nog eens bundelen en doormailen 

8. Varia 
- Vaccinatiecentrum : Vandemoortele stelt zich de vraag of ze lijnen gaan moeten 

stilleggen als er massaal gevaccineerd wordt. 
Repliek : er wordt volgens leeftijd gewerkt en  het is voor stad ook afwachten tot de 
overheid de uitnodigingen verstuurt en op welke tijdstippen.  

- Vraag aan Nico over het participatiefonds : overheid staat max. voor 75% borg voor een 
investeringslening 


