
 

Raad van Bestuur 
Administratief  toezicht Zitting van 29 augustus 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 

1 2019_RvB_00143 Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombuds-  
dienst voor de aanstelling van een ombudsman - Goedkeuring 
Goedgekeurd 

Samenvatting 

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst 
goed. 
De Vlaamse ombudsman, de heer Bart Weekers, wordt aangesteld als ombudsman voor 
Zorgbedrijf Sint-Truiden. 
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van drie jaar. Zorgbedrijf Sint-Truiden is 
geen vergoeding verschuldigd. 
De ombudsman inspireert en adviseert Zorgbedrijf Sint-Truiden bij het optimaliseren van het 
volledige meld- en klachtenbeleid. 
 
18 2019_RvB_00133 Aanvraag uitbreiding urencontingent 2020 - Goedkeuring 
 Goedgekeurd 
Samenvatting 

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. 

20 2019_RvB_00142 Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Audit  
woonzorgcentra” – Stopzetting plaatsingsprocedure - 
Goedkeuring  
Goedgekeurd 

Samenvatting 

De gunningprocedure voor diensten met als voorwerp “Audit woonzorgcentra” wordt definitief 
beëindigd omwille van budgettaire redenen. De overheidsopdracht voor diensten met als 
voorwerp “Audit woonzorgcentra” zal niet gegund worden. 
 
 
 
 
 



 
 
21 2019_RvB_00131 Raamcontract voor het begeleiden en realiseren van de  

externe communicatie en de communicatietools van 
Zorgbedrijf Sint-Truiden –  aanbestedingsdossier - 
Goedkeuring 
Goedgekeurd 

Samenvatting 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om het bestek en de lijst met aan te schrijven bedrijven 
voor de begeleiding en realisatie van de externe communicatie en communicatietools van 
Zorgbedrijf SintTruiden goed te keuren. 
 
22 2019_RvB_00130 Levering van voedingswaren – aanbestedingsdossiers  -  

Goedkeuring 
Goedgekeurd 

Samenvatting 
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de bestekken en de lijst van aan te schrijven 
bedrijven voor de opdrachten voor levering van brood en gebak, dranken, diepgevroren 
voedingswaren, gevogelte en wild, vis en viswaren, voorgeschilde aardappelen, 
zuivelproducten, droge voedingswaren en vlees en vleeswaren goed te keuren en over te gaan 
tot aanbesteding via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke 
bekendmaking. 
 
23 2019_RvB_00083 Beslissingen managementteam, directiecomité, dagelijks  

personeelsbeheer en algemeen directeur van juni en  juli 
2019  - Kennisneming  
Kennisgenomen 

 
Samenvatting 
De beslissingen van het dagelijks personeelsbeheer van 3, 17 en 24 juni en 1, 8,15, 22 en 29 
juli, het directiecomité van 4 en 18 juni en  2 en 16 juli, het managementteam van 6 en 20 juni 
en 18 juli en de beslissingen algemeen directeur van 27 juni en 25 juli 2019 liggen ter inzage 
van de leden. 
Er worden geen opmerkingen geformuleerd. 
 
Rosanna Pascariello 
Algemeen directeur 

 
Pascal Monette 
Voorzitter 
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