
 

 

 

Raad van Bestuur 

Administratief  toezicht Zitting van 29 oktober 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; de heer 
Jan VANDERKERKEN, externe deskundige 

 

AGENDAPUNTEN 

1       2020_RvB_00106 Kapel Kapucijnenklooster - Verzoek van het 
straattheatergezelschap de Bòddelkèèr tot gebruik van 
de kapel voor het organiseren van optredens in de 
maand december 2020 - Kennis genomen 

Samenvatting besluit 
Omwille van de corona-crisis heeft het straattheatergezelschap de Bòddelkèèr alle optredens voor dit 
jaar geannuleerd. De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis. 

2       2020_RvB_00105 Verzoek van de dienst Evenementen van de stad Sint- 
Truiden tot het ter beschikking stellen van het 
grasveld achter de parking van woonzorgcentrum ’t 
Meiland als standplaats voor Circus Barones van 9 mei 
2021 tot en met 16 mei 2021 - Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om het grasveld achter de parking van woonzorgcentrum ’t 
Meiland ter beschikking te stellen als standplaats voor Circus Barones van 9 met tot en met 16 mei 
2021. 

 



2/2 

3 2020_RvB_00101      Woonzorgcentrum ’t Meiland: verzoek van CVO Cursa         
                                          voor de verlenging van de huurovereenkomst                           
                                         voor het huren van het lokaal, genaamd ‘filmzaal’, om te                 
                                         gebruiken als leslokaal voor de voltijdse dagopleiding van  
         zorgkundigen - Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord  met de verlenging van de huurovereenkomst voor de 
huur van het lokaal, genaamd ‘filmzaal’ in het woonzorgcentrum voor de organisatie van een voltijdse 
dagopleiding ‘zorgkundigen’ door CVO Cursa, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 
juni 2021. 

4        2020_RvB_00110 Site Sint-Laurentius: stand van zaken sloopvergunning 
gebouwen en verkoop site -  Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist  de omgevingsaanvraag voor het slopen de gebouwen op de site Sint-
Laurentius in te trekken en is akkoord om de site Sint-Laurentius opnieuw te laten schatten aangezien 
de vorige schatting reeds enkele jaren oud is.  

 

6        2020_RvB_00104 Aanvraag uitbreiding urencontingent 2021 -  
Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om een uitbreiding met 1.500 uren van het 
urencontingent van de dienst gezinszorg aan te vragen teneinde te kunnen tegemoetkomen aan de 
huidige vragen. 

7       2020_RvB_00108 Opvolgingsrapportering  budgetten 2020 na 9 maanden  
   Kennis genomen 

Samenvatting besluit 
De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van deze opvolgingsrapportering. 

8       2020_RvB_00109                  Aanpassing organogram/formatie -  
Goedgekeurd 

Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om akkoord te gaan met de aanpassingen van de 
formatie/organogram van de HR-dienst en de stafdienst van de directeur WZC en beslist unaniem om 
de aanpassingen ervan te bespreken met de vakorganisaties. 

 

Get. Rosanna Pascariello 
Algemeen directeur 

Get. Pascal MONETTE 
Voorzitter 

 


