
 

 

Raad van Bestuur 

Administratief  toezicht Zitting van 24 september 2020 

 

Samenstelling: 
 

Aanwezig: 
de heer Pascal MONETTE, voorzitter; de heer Roger CLERINX, lid; de heer Filip MOERS, lid; de heer 
Christophe ELEN, lid; mevrouw Mieke CLAES, lid; mevrouw Rosanna PASCARIELLO, Algemeen 
directeur 

Zijn eveneens aanwezig: 
de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige; de heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige 

Verontschuldigd: 
de heer David ENGELBOS, externe deskundige 

 

AGENDAPUNTEN 

3        2020_RvB_00096 Activiteiten WZC 't Meiland oktober - december 2020 - 
Goedgekeurd 

 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur bekrachtigt unaniem de organisatie van de activiteiten voor de bewoners van  
WZC 't Meiland van oktober tot december 2020 

4           2020_RvB_00095 Activiteiten WZC Villa Rosa oktober - december 2020 - 
Goedgekeurd 

 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur bekrachtigt unaniem de organisatie van de activiteiten voor de bewoners van  
WZC Villa Rosa tijdens de maanden oktober tot december 2020 

5 2020_RvB_00093 Verzoek van Lionsclub Sint-Truiden tot het gebruik van de 
lichte vrachtwagen van Zorgbedrijf Sint-Truiden op 11 november 2020 - Goedgekeurd 
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Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om op 11 november 2020 de lichte vrachtwagen van Zorgbedrijf 
ter beschikking te stellen aan de Lionsclub Sint-Truiden voor de kledinginzamelactie in samenwerking 
met Wiric vzw. 

6 2020_RvB_00098 HR: Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de nieuwe 
contractuele personeelsleden -  Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur: 

- beslist unaniem om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor de contractuele 
personeelsleden die nieuw in dienst zijn gekomen bij Zorgbedrijf Sint-Truiden (de contractuele 
medewerkers die vanuit OCMW Sint-Truiden werden overgedragen naar Zorgbedrijf Sint-Truiden 
genieten van een aanvullend pensioenstelsel via het collectief pensioenplan dat door het 
provinciebestuur van Limburg in samenwerking met Ethias  werd opgericht. Dit Plan Limburg is 
een gesloten groep).  

- gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009 
(en zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019). 

- is de inrichter van het pensioenstelsel voor de nieuwe contractuele medewerkers. 
- beslist  om een bijdragevoet van 2,5% van het pensioengevend jaarloon te voorzien. 
- keurt de aansluiting goed van Zorgbedrijf Sint-Truiden bij de groepsverzekeringsovereenkomst die 

in functie van het organiseren van dit aanvullend pensioenstelsel op initiatief van FPD/RSZ werd 
afgesloten tussen de provinciale en plaatselijke besturen en de tijdelijke handelsvennootschap " 
Belfius Insurance - Ethias - lokale contractanten". 

- stelt het groepsverzekeringsreglement en het kaderreglement tweede pensioenpijler 
contractanten, ter beschikking van de nieuwe contractuele medewerkers; 

- beslist om dit aanvullend pensioenstelsel te voorzien voor het jaar 2020 voor alle nieuwe 
contractuele medewerkers met ingang van 1 oktober 2020. 
geeft het nieuwe contractuele personeelslid dat in dienst is op 1 oktober 2020, een inhaaltoelage 
voor de diensttijd die vóór die datum effectief gepresteerd werd, en waarvoor het personeelslid 
pensioengerechtigd jaarloon heeft ontvangen.De periode die voor de inhaaltoelage in aanmerking 
wordt genomen loopt vanaf  de datum van aanwerving als contractant bij Zorgbedrijf Sint-
Truiden, maar kan maximaal teruggaan tot 1 januari 2020. 

 

8 2020_RvB_00099 Sectoraal akkoord 2020 - Goedgekeurd 
 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om in uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 de volgende 
koopkracht verhogende maatregelen in te voeren met ingang van 1 oktober 2020. 

Zowel de verhoging van de maaltijdcheques (100 euro/jaar) als de koopkrachtverhoging (200 
euro/jaar) zullen via een verhoging van de maaltijdcheques geïmplementeerd worden.  Dit houdt in 
dat het gedeelte aan werkgeversbijdrage per maaltijdcheque zal stijgen met 1,5 euro wat de totale 
waarde per maaltijdcheque brengt op een bedrag van 6,07 euro voor het personeel van de 
woonzorgcentra en 7 euro voor alle overige personeel. 
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De Raad van Bestuur beslist tevens om een éénmalige maatregel te nemen als compensatie voor de 
maaltijdcheques gedurende de eerste negen maanden van 2020 ten bedrage van 225 euro per vte 
aan consumptiecheques.  

9 2020_RvB_00092 Herbestemming site 't Meiland:  
bestek voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie 
voor de herbestemming van de site ’t Meiland.  - 
Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem: 

-  akte te nemen van het bestek voor de opdracht "Opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de 
herbestemming van de site 't Meiland".en het bestek als integraal onderdeel van deze beslissing te 
beschouwen; 

- het bestek voor  de opdracht “Opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van 
de site 't Meiland" goed te keuren; 

- volgende architectenbureau's uit te nodigen om deel te nemen aan de marktconsultatie ““Opmaak 
van een haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de site 't Meiland": 

1. Archipelago,Remylaan 2 b in 3018 Leuven; 
2. LiPS, Van Meyelstraat 30 in 1080 Brussel; 
3. Omgeving, Uitbreidingstraat 390 in 2600 Antwerpen; 
4. PSK, Tiensesteenweg 112 in 3800 Sint-Truiden; 
5. Space-lab, Eggestraat 26 in 2600 Antwerpen; 

10 2020_RvB_00091 Samenwerkingsovereenkomst Sint-Trudoziekenhuis 
Covid-19 - Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
woonzorgcentra en het Sint-Trudoziekenhuis in het kader van preventie en beheersing Covid-19. 

11        2020_RvB_00044 Beslissingen managementteam, directiecomité, 
dagelijks personeelsbeheer en algemeen directeur van 
augustus 2020  - Kennis genomen 

Samenvatting besluit 
De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 6,13 en 20 juli, het directiecomité van 7, 22 
en 31 juli en het BAD van 8 juli 2020 liggen ter inzage van de leden.Er worden geen opmerkingen 
geformuleerd. 

 (get.) Rosanna Pascariello 
Algemeen directeur 

(get.) Pascal Monette
Voorzitter 

 


