
Verslag cel bedrijven dinsdag 16/06/2020 zaal Meilief 

Aanwezig :  Veerle Renier, Sofie Vandenbriele, Noël Vansteeland, Sarah Degrijse , Filip Buyse, Yves 
Vanrenterghem, Kristof Tanghe , Hein Depoortere, Matthias Vandenbussche, Michael Debruyne,   Jan 
Verbeke, Dominique Stove, Lien Defour, Hein Depoortere, Sabine Dujardin-Ghekiere, Anton 
Vanzieleghem, Lisbet Bogaert, Sandra Verbrugghe 

 

Verontschuldigd : Mathieu Marrisse, Nico Esprit, Christophe Hochepied, Marc Vanlerberghe, Philip 
Eggermont 

Afwezig : Brecht Naeyaert 

1) Goedkeuring vorig verslag 
2) Voorstelling nieuw lid : Anton Vanzieleghem van de firma Durlet, unaniem goedgekeurd 

Leden stellen zich voor aan het nieuw lid 
3) Reglement huldigingsmoment : toelichting door schepen Lisbet Bogaert.  De heer Tanghe 

merkt op dat Unizo reeds een  award heeft, waarom  naast elkaar werken? Het voorstel is er 
al geweest maar Unizo en stad Izegem kunnen moeilijk tot een consensus komen. De 2 
verschillende data waren ook een probleem.  Kan ook positief zijn : 2 ondernemers in de 
kijker?  
Andere parameters hanteren voor de verkiezing van stad. Het is ook niet evident om 
kandidaten te vinden. Ondernemers stellen zich meestal niet zelf kandidaat stellen.  
Er kan over verschillende sectoren gewerkt worden of werken volgens het aantal 
werknemers. De SER zal zijn input hebben qua stemmen.    
Teveel  categorieën  is niet echt aan te raden. Voorstel kan bijv. zijn per cel 1 kandidaat en de 
keuze aan de voorzitters en ondervoorzitters over te laten.  We denken ook altijd aan de 
grootste, meest gekende bedrijven en vergeten soms de verborgen parels. Starters hebben 
een award veel meer nodig dan de grote, gekende bedrijven. 
Vooral de criteria gaan heel belangrijk zijn  
Idee voor een naam : voorzitter is voorstander van iets rond “Pekker”, is heel herkenbaar. 
Er mag  ook eens een andere insteek zijn. Bijv. “vernieuwend” 
Procedure ook niet te zwaar maken voor de kandidaten. 
Stemming : 50% bedrijven, 20% burgers, 30% verenigingen 
Voorzitter stelt voor dat ieder lid van de SER 3 namen van bedrijven/bedrijfsleiders voorstelt 
en daaruit kiezen  we de kandidaten. 
We nemen dit zeker ook mee naar de andere cellen en doen een oproep in de verslagen. 
Architectenprijs …    

4) Handels- en bedrijven beurs : nog even afwachten tot het mag 
Alternatief : “digitale beurs”    Opmerking van Provincieraadslid Filip Buyse : kan perfect 
kaderen in de subsidie-aanvraag van de Provincie 
Filmpjes maken cfr Art’Iz is gepost op de facebookgroep, You Tube, … 
Webplatform : is stilgevallen. Er komt weinig reactie , initiatief moet van de ondernemer 
komen. We zouden moeten een manier vinden om een site te maken waarop de bedrijven zz 
kunnen voorstellen 



Leiedal. Voorzitter spreekt af met voorzitters van andere cellen om dit uit te werken 
5) Steunmaatregelen door Provincie : toelichting door Filip Buyse 

Hoe doen we dat : afschaffen provinciebelasting voor bedrijven  maar op zich geen goed 
idee. Voor elk bedrijf op zich “weinig” steun maar voor de Provincie een groot budget. 
• Sociale innovatie en veiligheid : www.veiligaandeslag.be  ism Voka, landbouw en 

vakbonden 
• Quickscan : www.quickscan.be    op basis van die scan  kan je een evaluatie krijgen 
• Ik zomer  Westvlaams 
• Innovatie : tem september  
• Transport en logistiek  

Men zet vooral in op flankerende maatregelen  en communicatie. De heer Buyse stuurt de links door 
die weergeven waar de subsidies te vinden zijn. 

6) Mevr. Renier : gratis jobcoaching op de werkvloer door de VDAB. Via een partner van de 
VDAB kan je individuele jobcoaching krijgen op voorwaarde dat dit coronagerelateerd is. Dit 
kan ook voor werknemers die thuis zitten (angst, smetvrees,…) die in tijdelijke werkloosheid 
zitten.  Zowel werknemer als werkgever kunnen dit aanvragen. 
Jobcoaching kan ook gratis als het niet-coronagelateerd is maar de werknemer moet dan 
effectief wel aan het werk zijn. 
Link naar de VDAB hiervoor zal op de facebookgroep gezet worden. 

7) Mevr. Gehekiere-Dujardin : subsidie aan bedrijven die verder gewerkt worden : 50%  
tussenkomst voor de kosten van veiligheid nav corona.  
Er is nu reeds een extra fiscale aftrek voor gedane investeringen voor veiligheid. Opheffing 
van bedrijfsvoorheffing als je kan aantonen van -60% daling van omzet. 
Er is gekozen voor de bedrijven /ondernemers  die verplicht  hebben moeten sluiten. 
Is er nog budget over van het  Impulsfonds?  
Kan de vraag gesteld worden aan stad Izegem  of er  voor de bedrijven  extra steun vanuit 
stad kan komen? 
Er moet ingezet worden op flankerende maatregelen en communicatie, cfr Provincie 
Ieder budget is eindig, stad moet ook werken met de middelen die ze hebben  

8) Batjes : waarom geen lightversie maar : is in handen van Unizo 
Er is  wel iets in de maak maar moet nog uitgewerkt worden. 
 

9) Stilstaan bij overlijden Gerda Mylle : 1 min stilte  
10) VARIA 

- Sarah Degrijse : Bewegwijzering naar de St Jozefskliniek???? Cfr AZ  Delta 

 

Volgende raad cel bedrijven : woensdag 9 september om 19u30 

http://www.veiligaandeslag.be/
http://www.quickscan.be/

