
 

 

 
Raad van Bestuur 
Administratief  toezicht Zitting van 26 november 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 David ENGELBOS, externe deskundige; de heer Ludo BREPOELS, externe deskundige 

Verontschuldigd: 
de heer Jan VANDERKERKEN, externe deskundige 

 

HD 1             2020_RvB_00117      Indexering dagprijs woonzorgcentrum, centrum voor     
     kortverblijf en OuderenKompanie en prijzen  
     supplementen kapper en herstel van kledij.  -  
     Aanvaard 

 

Samenvatting besluit 

De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met  
- de indexering van de dagprijs van een eenpersoonskamer WZC - Villa Rosa en 't Meiland tot 
61,52 euro vanaf 1 januari 2021; 
- de indexering van de dagprijs van een hoekkamer WZC - Villa Rosa tot 64,75 euro vanaf 1 
januari 2021; 
- de indexering van de dagprijs van een tweepersoonskamer WZC - 't Meiland tot 104,58 euro 
vanaf 1 januari 2021; 
- de indexering van de dagprijs van een kamer CVK - Villa Rosa tot 64,75 euro vanaf 1 januari 
2021; 
de indexering van de deelnameprijs OuderenKompanie - WZC 't Meiland tot 19,76 euro vanaf 1 
januari 2021; 

- de indexering van de prijzen van de supplementen: prijzen voor de kapper en het herstellen van 
kledij vanaf 1 januari 2021; 
 
HD 2     2020_RvB_00118            Stand van zaken betreffende de    
                                               samenwerkingsovereenkomst OCMW-         
                                                                  Zorgbedrijf, meer bepaald het  
                                                                  aspect inzake het gebruik van het Sociaal Huis –
                                      Aanvaard 



2/2 

 

Samenvatting besluit 

De voorzitter deelt mee dat er vanaf het einde van dit jaar 11 bijkomende medewerkers van de 
stad hun intrek zullen nemen in het sociaal huis. Er werd uitdrukkelijk gevraagd om de verzekering 
en de conformiteit met de wetgeving op de Arbeidsplaatsen te bevestigen. 
Paul Vanstraelen, financieel directeur zorgbedrijf, geeft verdere toelichting over de afrekening 
tussen OCMW en Zorgbedrijf. 

AGENDAPUNTEN 

3        2020_RvB_00115    Konijn als huisdier op afdeling Stokroos Villa Rosa  - 
Goedgekeurd 

 

Samenvatting besluit 

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met Bobby het konijn als huisdier op de afdeling 
Stokroos.  
 
4        2020_RvB_00113     Aanpassing organogram/formatie – Goedgekeurd 
 
Samenvatting besluit 
 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met de aanpassingen van de 
formatie/organogram. 
 
5 2020_RvB_00116  ESF project "Employment Design on the Move" -     
       deelname Zorgbedrijf Sint-Truiden als partner  -  
      Goedgekeurd 
 
Samenvatting besluit 
 
De Raad van Bestuur is akkoord dat Zorgbedrijf Sint-Truiden als partner meestapt in het 
ESFproject  "Employment Design on the Move"  
 
6 2020_RvB_00046  Agenda's managementteam, directiecomité, dagelijks  
      personeelsbeheer en algemeen directeur van oktober     
      2020  - Kennisneming Goedgekeurd 
 
Samenvatting besluit 
De vergaderingen  van het dagelijks personeelsbeheer van 5, 12, 19 en 26 oktober, het 
directiecomité van 6 en 20 oktober, het managementteam van 1 en 28 oktober en de beslissingen 
van de AD van 29 oktober 2020 liggen ter inzage van de leden. Er worden geen opmerkingen 
geformuleerd.  

(get.) Rosanna Pascariello    (get.) Pascal Monette 
 Algemeen directeur     Voorzitter 


