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Raad van Bestuur 
Administratief  toezicht Zitting van 27 juni 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 

 
Publicatielijst 
 
14 2019_RvB_00115 Indiening aanvraag erkenning acht bijkomende woonge- 

legenheden met bijkomende erkenning (8 bijkomende RVT- 
bedden) - Goedkeuring  
Goedgekeurd 
 

Samenvatting 
De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met het indienen van een aanvraag tot erkenning van 
acht bijkomende woongelegenheden met bijkomende erkenning voor de woonzorgcentra Villa 
Rosa en 't Meiland waarvan de bijhorende bijkomende middelen van de Vlaamse overheid zullen 
worden aangewend voor het beperken van het verlies.  
 
15 2019_RvB_00105 Borgtochtovereenkomst ter uitvoering van borgstelling  

van kinderen ten aanzien van onze woonzorgcentra bij 
opname van een ouder – Goedkeuring 
Goedgekeurd 
 

Samenvatting 
De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met de regeling via de aparte borgtochtovereenkomst, 
waarbij een derde partij, zoals de kinderen van de oudere, zich borg stelt ten aanzien van onze 
woonzorgcentra. 
 
16 2019_RvB_00110 Bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als  

voorwerp "Audit woonzorgcentra" - Goedkeuring 
Goedgekeurd 

Samenvatting 
De leden van de Raad van Bestuur verklaren zich akkoord met de organisatie van een audit van de 
woonzorgcentra en verklaren zich akkoord met de inhoud van het bestek en de aan te schrijven 
organisaties.  
 
17 2019_RvB_00127 Schriftelijke vraag van het vast bureau tot het organiseren  

van een externe audit voor en door de welzijnsvereniging 
Zorgbedrijf Sint-Truiden- Kennisneming 

 Kennisgenomen 
Samenvatting 
De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van deze schriftelijke vraag van het vast bureau. 



2 
 

 
 
De leden van de Raad van Bestuur zijn echter voorstander van een gefaseerde aanpak, waarbij op 
basis van de audit van de woonzorgcentra (zie vorig punt), verdere stappen kunnen worden 
ondernomen. 
 
18 2019_RvB_00108 Plan van aanpak onderzoeksopdracht 'overdracht statutair  

personeel' naar Zorgbedrijf Sint-Truiden - Goedkeuring 
 Goedgekeurd 
 
Samenvatting 
De leden van de Raad van Bestuur verklaren zich akkoord met het uitvoeren van een onderzoek 
naar de juridische en financiële gevolgen van een mogelijke overdracht van statutaire 
medewerkers van het OCMW naar Zorgbedrijf Sint-Truiden. 
 
19 2019_RvB_00111 Opstart procedure houdende aanduiding van deskundigen  

in de Raad van Bestuur - Goedkeuring  
Goedgekeurd 
 

Samenvatting 
De Raad van Bestuur beslist om de procedure voor de aanduiding van maximaal 3 onafhankelijke 
deskundigen met raadgevende stem zonder stemrechten op te starten. 
 
20 2019_RvB_00123 Onderhandelingsprocedure voor levering van vlees en  

vleeswaren: aanvraag tot prijswijziging varkensvlees - 
Goedkeuring  
 
Goedgekeurd 

Samenvatting 
De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met de prijswijzigingen aangevraagd door de 
leverancier van vleeswaren. 
  
21 2019_RvB_00128 Procedure klachtenbehandeling en samenwerking met de  

Vlaamse ombudsman - Goedkeuring  
Goedgekeurd 
 

Samenvatting 
De Raad van bestuur keurt het systeem van klachtenbehandeling en - management van 
Zorgbedrijf Sint-Truiden goed.  
De Raad van bestuur is akkoord een derde externe niveau van klachtenbehandeling te 
implementeren middels het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse 
ombudsdienst. 
 
22 2019_RvB_00109 Aanvraag huren van gedeelte oude bouw Meiland Ahmadiyya- 

gemeenschap - Goedkeuring 
Afgekeurd. 
 

Samenvatting 
De Raad van Bestuur gaat niet in op de vraag tot het verhuren van een lokaal in WZC 't Meiland 
ten behoeve van de Ahmadiyya-gemeenschap omwille van de afwezigheid van een lokaal met een 
capaciteit van 120 personen, verhoogde onveiligheid voor bewoners door verkeersstroom, te 
weinig parkeerruimte en weinig directe meerwaarde voor bewoners, dienstverlening en werking 
WZC. 
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23 2019_RvB_00102 Activiteiten dienstencentrum 2019 - Goedkeuring 
 Goedgekeurd 
 
Samenvatting 
De Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met de organisatie van : 
- de infonamiddag ‘De geneeskrachtige werking van kruiden’ 
- de infonamiddag: Natuurlijke schoonmaakproducten 
- de infoavond ‘Geneesmiddelen’ 
- de vormingsnamiddagen handverzorging, relaxatie en suikers. 
 

Rosanna Pascariello     Pascal Monette 
Algemeen directeur    Voorzitter 


