
 

 
 
 
 
Raad van Bestuur 

Administratief  toezicht Zitting van 7 november 2019 

 

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 

 

AGENDAPUNTEN 

1 2019_RvB_00179 Indexering dagprijs woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en 
OuderenKompanie en prijzen supplementen kapper en herstel van kledij. 
Prijsaanpassing dranken aan kostprijs  
Goedgekeurd 

 
Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord met de indexering van de dagprijs 
wooncentra, centrum voor kortverblijf en OuderenKompanie en van de prijzen supplementen 
kapper en herstel van kledij en de prijsaanpassing dranken aan kostprijs  

2  2019_RvB_00183 Nieuwe bewoners en deelnemers  Ouderenkompanie in de     
      woonzorgcentra ’t Meiland en Villa Rosa – Kennisneming 
      Kennisgenomen  

    3  Opgestarte hulp thuiszorg - Kennisneming 
       Kennisgenomen 

4  2019_RvB_00185 Dienstencentrum Cicindriahuis - Samenwerking met de   
  welzijnsdienst in het kader van de week van de senior. – Goedkeuring  
  Goedgekeurd 

 Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur verklaart zich unaniem akkoord om de samenwerking met de welzijnsdienst 
in het kader van de 'Week van de senior' verder te zetten in 2019 en volgende jaren. 

 
 
 



5   2019_RvB_00181 Bouw woonzorgcentrum Villa Rosa: aanvaarding definitieve     
 oplevering perceel “HVAC en Sanitair" - Goedkeuring 
 Goedgekeurd 

   
   Samenvatting besluit 

   De Raad van Bestuur beslist unaniem om de definitieve oplevering van de opdracht perceel "      
   HVAC en Sanitair" uitgevoerd door Imtech Belgium nv, Hendrikstraat in 3570 Alken voor de   
   bouw van het woonzorgcentrum Villa Rosa te aanvaarden en om hert resterende bedrag vrij te    
   geven. 

6   2019_RvB_00182 Beveiliging onthaal Sociaal Huis: aanvaarding 
definitieve oplevering  - Goedkeuring 
Goedgekeurd 
 
Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de definitieve oplevering van de opdracht 
“Beveiligen van het onthaal Sociaal Huis” uitgevoerd door Vranken nv, Diestersteenweg 
182  3850 Nieuwerkerken te aanvaarden en om het resterend bedrag van de 
oorspronkelijk gestelde borgtocht vrij te geven. 

7  2019_RvB_00176 Verzoek van Lionsclub Sint-Truiden tot het gebruik van de  
lichte vrachtwagen van Zorgbedrijf Sint-Truiden op 11 november 2019 – 
Goedkeuring 
Goedgekeurd  

 
Samenvatting besluit 
De raad van bestuur beslist unaniem om op 11 november 2019 de lichte vrachtwagen van 
Zorgbedrijf ter beschikking te stellen aan de Lionsclub Sint-Truiden voor de kledinginzamelactie in 
samenwerking met Wiric vzw. 
 
8 2019_RvB_00178 Gala-Event WIRIC – Goedkeuring 
    Goedgekeurd 
 
Samenvatting besluit 
De Raad van Bestuur reserveert namens het Zorgbedrijf een tafel op het Gala Event van Wiric 
dat zal plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019 om 19 uur. 
 
9  2019_RvB_00085 Beslissingen  directiecomité, dagelijks personeelsbeheer en        
    algemeen directeur van september 2019  - Kennisneming 
    Goedgekeurd 
 
Samenvatting besluit 
De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 2,9,16,23 en 30 september, het 
directiecomité van 3 en 17 september en de beslissingen algemeen directeur van 11 en 26 
september 2019 liggen ter inzage van de leden. Er worden geen opmerkingen geformuleerd. 

 

Rosanna Pascariello      Pascal Monette 
Algemeen directeur      Voorzitter 


