
 

 

Raad van Bestuur 

Administratief  toezicht Zitting van 23 januari 2020 

 

Samenstelling: 

 

Aanwezig: 

de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Christophe ELEN, lid; 

mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen directeur 

Zijn eveneens aanwezig: 
de heer David Engelbos, externe deskundige; de heer Ludo Brepoels, externe deskundige; de heer Jan 

Vanderkerken, externe deskundige 

Verontschuldigd: 
de heer Filip MOERS, lid 

 

AGENDAPUNTEN 

1 2020_RvB_00013 Besluit houdende bijeenroeping van een algemene  

vergadering: vaststelling datum en agenda - 

Goedkeuring 

Goedgekeurd 

Samenvatting 

De Raad van Bestuur beslist een algemene vergadering van Zorgbedrijf Sint-Truiden bijeen 

te roepen op donderdag 6 februari 2020 om 19 uur en volgend agendapunt te agenderen 

voor deze algemene vergadering: " Goedkeuring Meerjarenplan 2020-2025" 

2 2020_RvB_00014 Standopgave budgetten 12/2019  - Kennisneming 

Kennis genomen 

Samenvatting 

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van de standopgave budgetten 12/2019. 

4 2020_RvB_00008 Keuze tussen kosteloze borgtocht en waarborg bij    

    opnemingen in woonzorgcentra en centrum voor   

    kortverblijf  - Goedkeuring Goedgekeurd 



Samenvatting 

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met onderstaande bepalingen: 

- Voor de opnemingen in het woonzorgcentrum wordt een cascadesysteem 

geïntroduceerd waarbij in eerste orde wordt geopteerd om de kosteloze borgtocht te laten 

ondertekenen als garantie voor het betalen van de verblijfsfactuur. 

Indien de kinderen of andere potentiële borgstellers beslissen de kosteloze borgtocht niet te 

ondertekenen, of wanneer er geen familie is, wordt er beroep gedaan op de geldelijke 

waarborg die 30 x de dagprijs bedraagt. 

- Voor het kortverblijf zal een geldelijke waarborg van 7 x de dagprijs worden gevraagd 

nà ondertekening van de overeenkomst. 

5  2020_RvB_00010 Inspectieverslagen 2019 WZC Villa Rosa en 't Meiland en   

    plan van verbeteracties - Goedkeuring Goedgekeurd 

Samenvatting 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verslagen van de inspectiebezoeken (2019) in 

WZC Villa Rosa en 't Meiland en verklaart zich unaniem akkoord met de verbeteracties.  

6 2020_RvB_00009 Praatcafés dementie 2020 - Goedkeuring 

Goedgekeurd 

Samenvatting 

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van volgend praatcafé in 

woonzorgcentrum 't Meiland: "Steeds weer loslaten" door Lies Swerts van CM Limburg op 7 

mei 2020 om 19 uur in WZC 't Meiland.  

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met de organisatie van volgend praatcafé in 

woonzorgcentrum Villa Rosa: "Nachtrust bij dementie" door Laurine Ven van ECD Contact op 

29 oktober 2020 om 19 uur in WZC Villa Rosa.  

9 2020_RvB_00006 Cicindriahuis: Bezoek aan het Witte Paard in  

 Blankenberge – Goedkeuring  Goedgekeurd 

Samenvatting 

De Raad van Bestuur verleent zijn goedkeuring voor de uitstap in organisatie van het 

Cicindriahuis naar de revueshow in het Witte Paard inclusief 3-gangen lunch op maandag 14 

september 2020.  

(get.) Rosanna Pascariello 

Algemeen directeur 

(get.) Pascal Monette 

Voorzitter 
 


