OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van woensdag 13 november 2013
Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter, mevr. Chantal Van Litsenburgh, dhr.
Johan Lesaffre, mevr. Dina Verschaeve, mevr. Joanna Fattizzo, mevr. Erna Coene,
mevr. Lies Goemaere, dhr. Maarten Boucquez, mevr. Tahira Malik - leden, en dhr. Bart
Vermeulen - secretaris.
De zitting vangt aan om 19.30 u.
De voorzitter opent de vergadering.
----------------DAGORDE
----------------OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE OPENBARE
ZITTING VAN 08/10/2013

Ten aanzien van het verslag van 08/10/2013, punt 1, wordt door raadslid dhr. Maarten
Boucquez opgemerkt dat de partij “Open VLD-DIS” in Oudenburg niet meer bestaat en
het nu “Open VLD” is. Het verslag zal overeenkomstig aangepast worden. Voor het
overige wordt het verslag van de openbare zitting van 08/10/2013 met eenparigheid
goedgekeurd.
2.

EERSTE WIJZIGING VAN HET INVESTERINGSBUDGET 2013

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het budget 2013 van het OCMW zoals vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in zitting d.d. 25/03/2013 en waarvan kennis genomen werd
door de Gemeenteraad in zitting d.d. 28/05/2013;
Overwegende de noodzaak om zekere budgetposten te wijzigen;
Overwegende dat bij het voorstel van wijziging van het investeringsbudget er geen
enkele impact is op de gemeentelijke bijdrage (geen wijziging van de leningen – de
aankoop van de woning van het LOI wordt volledig betaald met middelen van Fedasil
die hiervoor gereserveerd werden) en dat er aldus geen voorafgaandelijk advies van het
College van Burgemeester en Schepenen diende ingewonnen te worden;

Gelet op het gedetailleerd overzicht van de voorgestelde wijzigingen aan het
investeringsbudget 2013 meegestuurd met de dagorde en ter zitting voorgesteld en
toegelicht door de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ENIG ART. – Het OCMW-budget 2013 wordt gewijzigd zoals hierna samengevat:
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Het totaal bedrag voorzien voor investeringen wordt gewijzigd. De netto wijziging van
het investeringsbudget bestaat uit de aankoop van een LOI-woning, welke gefinancierd
werd met LOI-subsidies. Derhalve is er geen impact op de gemeentelijke bijdrage. De
tabellen 1 en 2 van het liquiditeitenbudget veranderen niet, de liquiditeiten dalen
evenredig met de investeringsuitgave voor de aankoop van de LOI-woning.
3.

KENNISGEVING VAN DE KENNISNAME DOOR DE GEMEENTERAAD
VAN DE JAARREKENING 2012 VAN HET OCMW EN VAN HET
BESLUIT VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR HOUDENDE DE
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2011 VAN
HET OCMW

De gemeenteraad heeft in zitting van 19/09/2013 kennis genomen van de jaarrekening
2012 van het OCMW en van de aanrekening van het tekort op de gebudgetteerde
gemeentelijke bijdrage ten bedrage van 203.405 EUR op het beschikbare saldo van de
balansrekening 130 “gemeentelijke bijdrage”. Er werden geen opmerkingen gemaakt.
In de zitting van 19/09/2013 werd tevens kennis genomen van het besluit van de
provinciegouverneur houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 van het
OCMW.
4.

VASTSTELLING VAN EEN PROTOCOL M.B.T. AGRESSIE EN
GEWELD

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat er in de OCMW’s een toenemend probleem is van agressie en (vooral
verbaal maar soms zelfs fysiek) geweld t.a.v. personeelsleden, in het bijzonder t.a.v. de
maatschappelijk werkers;
Overwegende dat het belangrijk is dat het OCMW een duidelijk standpunt inneemt t.a.v.
agressie en geweld, in die zin dat t.a.v. de cliënten duidelijk gesteld wordt dat agressie
en geweld niet getolereerd worden en dat personeelsleden die hiermee geconfronteerd
worden zich gesteund voelen;
Overwegende dat het belangrijk is dat het OCMW de nodige maatregelen neemt om
agressie en geweld te voorkomen, te doen ophouden of de gevolgen ervan op te vangen
bv. door vorming van het personeel om juist te reageren in dergelijke situaties, door het
voorzien van vluchtwegen en een alarmsysteem, door geen huisbezoeken alleen te laten

uitvoeren als er een risico is, door de cliënten duidelijk te informeren dat agressie niet
getolereerd wordt en dat elke hulpverlening stopgezet wordt wanneer de vastgelegde
grenzen worden overschreden;
Overwegende dat het voorliggende “protocol agressie en geweld” kadert in deze acties
door o.a. een duidelijk standpunt in te nemen, huisregels vast te stellen, preventieve
maatregelen te voorzien, de te ondernemen acties bij incidenten vast te leggen, sancties
te voorzien, enz.
Overwegende dat het “protocol agressie en geweld” ook voorziet in een procedure voor
het gebruik van het stil alarmsysteem dat werd geïnstalleerd;
Gelet op de toelichting door de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Het “protocol agressie en geweld” wordt goedgekeurd.
ART. 2 – De voorzitter en de secretaris worden ermee belast de nodige acties te
ondernemen om de naleving en uitvoering van de bepalingen van het protocol, met
inbegrip van de “procedure stil alarm”, te verzekeren.
5.

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST MET STATUTAIRE
DRAAGKRACHT M.B.T. DE INTERLOKALE VERENIGING
WOONPUNT

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 03/03/2009
houdende “intergemeentelijke vereniging Woonpunt – goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst en toetreding tot het interlokaal samenwerkingsverband”;
Overwegende dat Woonpunt het om verschillende redenen wenselijk acht om de
“overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de interlokale
vereniging Woonpunt” te wijzigen;
Overwegende dat het beheerscomité van Woonpunt op 09/10/2013 een gewijzigde
versie van de “overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van de
interlokale vereniging Woonpunt” goedkeurde;
Overwegende dat deze wijziging van de statuten van Woonpunt door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn dient te worden goedgekeurd;
Gelet op de toelichting van de voorzitter bij de belangrijkste wijzigingen van de
overeenkomst met statutaire draagkracht m.b.t. Woonpunt;

Overwegende dat Woonpunt eveneens het budget “jaar 5”, feb. 2014 - jan. 2015, voor
kennisgeving aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft opgestuurd;
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 - De nieuwe tekst van de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de
interlokale vereniging Woonpunt wordt goedgekeurd.
ART. 2 – Deze goedkeuring zal schriftelijk worden meegedeeld aan Woonpunt t.a.v. de
coördinator, mevr. Karen Vandenbussche, Administratief Centrum, Stationsstraat 1
8480 Ichtegem.
ART. 3 – Deze goedkeuring zal ook schriftelijk worden meegedeeld aan het College
van Burgemeester en Schepenen van Oudenburg.
ART. 4 - De raad neemt kennis van het budget jaar 5 van Woonpunt.
6.

NIEUWE TARIEVEN EN EEN NIEUW REGLEMENT VOOR DE
POETSDIENST

De raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet);
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 21/01/1983
waarmee de Poetsdienst werd opgericht;
Overwegende dat de tarieven van de Poetsdienst sedert 2003 (zitting Raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 26/05/2003) niet meer werden herzien;
Overwegende dat de inkomensbarema's, op basis waarvan de aan te rekenen tarieven
voor poetshulp vastgesteld worden, sedert 2003 niet meer werden herzien (zitting Raad
voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 26/05/2003);
Overwegende dat er een sinds jaren groeiend onevenwicht is tussen de opbrengsten van
de Poetsdienst uit de bijdragen van de gebruikers van de dienstverlening en de
werkingskosten van de Poetsdienst, hoofdzakelijk bepaald door de loonkost voor de
poetsvrouwen;
Overwegende dat het, aansluitend bij voornoemd onevenwicht, noodzakelijk geacht
wordt de tarieven te verhogen en de barema's te actualiseren;
Overwegende het onderzoek van de toepasselijke reglementen, tarieven en barema's in
de OCMW's van gemeenten uit de regio, nl. Jabbeke, Gistel en Koekelare;

Overwegende het voorliggend voorstel voor nieuwe tarieven en inkomensbarema's;
Overwegende dat de melding dat de factuur “geldt als prenotificatie” ook in het
reglement dient opgenomen te worden ingevolge de nieuwe reglementering rond
betaling via domiciliëring;
Gelet op het advies van de secretaris;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De wijziging aan het reglement van de Poetsdienst wordt goedgekeurd.
ART. 2 - De tarieven en de inkomensbarema's gehanteerd voor de bepaling van het
toepasselijke tarief worden als volgt vastgesteld (het onderscheid tussen
“alleenstaanden” en “gezinnen” valt weg):

0
900
1050
1200
1350

INKOMEN

899 EUR
 1049 EUR
 1199 EUR
 1349 EUR
 1499 EUR
> 1500 EUR

TARIEF
4,00 EUR
5,00 EUR
6,00 EUR
7,00 EUR
8,00 EUR
9,00 EUR

ART. 3 - Het reglement en de nieuwe tarieven hebben uitwerking wanneer de
noodzakelijke sociale onderzoeken afgerond zijn.
ART. 4 - Het reglement en de nieuwe tarieven worden met een begeleidende brief ter
motivering en toelichting toegestuurd aan alle gebruikers van de Poetsdienst. Alle
klanten dienen het reglement te ondertekenen.
7.

NIEUWE TARIEVEN EN EEN NIEUW REGLEMENT VOOR DE DIENST
WARME MAALTIJDEN

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet);
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 20/07/1979
waarmee de Dienst Warme Maaltijden werd opgericht;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25/02/2008
betreffende thuis bezorgde maaltijden en maaltijden verstrekt in rusthuis Riethove voor
niet-bewoners;

Overwegende dat de prijzen voor de maaltijden sedert 2008 niet meer werden aangepast
(zie voornoemde raadsbeslissing d.d. 25/02/2008);
Overwegende de prijzen voor maaltijden, al dan niet aan huis bezorgd, die momenteel
van toepassing zijn in een aantal omringende OCMW’s (navraag bij Zedelgem,
Blankenberge, Knokke-Heist, De Haan, Bredene, Oostende en Gistel);
Overwegende dat het koppelen van de prijs van de warme maaltijden aan het inkomen
van de gebruikers tot een aanzienlijk bijkomend administratief werk (en derhalve ook
kosten) aanleiding zou geven (soms wordt zelfs maar voor enkele dagen gebruik
gemaakt van de dienstverlening) terwijl anderzijds het in een aantal gevallen moeilijk
blijft om het reëel inkomen of vermogen vast te stellen en het sociaal karakter van een
dergelijke facturatie dus niet altijd even evident is;
Overwegende dat de prijzen voor voedingswaren sedert 2008 al heel wat gestegen zijn;
Overwegende dat het voor wat betreft sociale openbare dienstverlening aangewezen is
dat er een evenwicht bestaat tussen de reële “productiekostprijs” en de aan de gebruikercliënt aangerekende prijs (en hierbij aansluitend, het eventueel door de gemeenschap
gedragen verschil tussen beide);
Overwegende dat de nieuwe prijzen ook vermeld moeten worden in het reglement
warme maaltijden aan huis en het reglement maaltijden Riethove;
Overwegende dat de melding dat de factuur “geldt als prenotificatie” ook in het
reglement warme maaltijden aan huis en het reglement maaltijden Riethove dient
opgenomen te worden ingevolge de nieuwe reglementering rond betaling via
domiciliëring;
Overwegende het advies van de secretaris;
Op voorstel van de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De prijs van de thuis bezorgde warme maaltijden wordt verhoogd van 5,00
EUR tot 6,50 EUR.
ART. 2 – De prijs van de maaltijden die in WZC Riethove verstrekt worden voor nietresidenten wordt verhoogd van 4,50 EUR tot 5,50 EUR.
ART. 3 – Voor speciale maaltijden zoals nieuwjaarsdiner, kerstmaaltijd, enz. (d.w.z.
maaltijden waarbij aperitief voorzien wordt, eventueel een voorgerecht, wijn, speciaal
dessert) wordt gewerkt met voorafgaande inschrijving voor niet-residenten en wordt de
in art. 2 vermelde prijs verhoogd met 2 EUR, d.w.z. 7,50 EUR;
ART. 4 – De prijs van de maaltijden die in WZC Riethove verstrekt worden voor
personeelsleden van het OCMW wordt verhoogd van 3 EUR tot 4 EUR.
ART. 5 – Alle voornoemde prijsaanpassingen worden toegepast vanaf 01/01/2014.
ART. 6 – Het reglement warme maaltijden aan huis en het reglement maaltijden
Riethove worden aangepast met de nieuwe prijzen en met de melding van de
prenotificatie in het kader van domiciliëringsopdrachten.

ART. 7 – Alle klanten van de warme maaltijden en de maaltijden Riethove dienen het
reglement van de warme maaltijden waarvan zij gebruik maken te ondertekenen.
8.

NIEUW WZC RIETHOVE – REALISATIE VAN EEN GEÏNTEGREERD
KUNSTWERK – ALGEMEEN REGLEMENT

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet);
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat één van de voorwaarden voor toekenning van subsidie door het VIPA
(Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) het voorzien is
van een “geïntegreerd kunstwerk” in het kader van het bouwproject;
Overwegende dat het bedrag voor het kunstwerk in het Technisch Financieel Plan
(vastgesteld met de raadsbeslissing van 30/07/2007) berekend werd op 50.833 EUR
(excl. 6 % BTW) (bij decreet vastgelegde percentages variërend van 2 % tot 0,5 % op
opeenvolgende schijven van de geraamde kostprijs van het bouwwerk);
Overwegende dat de reglementering inzake overheidsopdrachten niet van toepassing is
op het kiezen van een geïntegreerd kunstwerk (een kunstwerk is per definitie een uniek
gegeven waarvoor moeilijk objectieve beoordelingscriteria kunnen worden vastgelegd);
Overwegende dat wegens het niet van toepassing zijn van de reglementering inzake
overheidsopdrachten een wedstrijd, met een beoordeling/keuze door een commissie, een
veel toegepaste en ook heel geschikte werkwijze is;
Gelet op het voorliggend door het architectenbureau Boeckx opgemaakte
wedstrijdreglement m.b.t. het kunstwerk;
Gelet op de toelichting door de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ENIG ART. – Het wedstrijdreglement opgemaakt met het oog op het kiezen van een
geïntegreerd kunstwerk in het kader van het nieuwbouwproject WZC Riethove wordt
goedgekeurd.
9.

NIEUW WZC RIETHOVE – VASTSTELLING VAN DE DAGPRIJS
VOOR DE BEWONERS – WIJZIGING M.B.T. DE AAN TE REKENEN
KOSTEN

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18/12/1991,
zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13/03/2009;
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 09/12/2009 tot bepaling van de samenstelling van
de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden
aangerekend in de woonzorgcentra;
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe dagprijs vast te stellen voor het verblijf
in het nieuwe woonzorgcentrum Riethove;
Overwegende dat de huidige dagprijs, aangerekend met ingang van 01/03/2013, 39,22
EUR/dag bedraagt voor niet-inwoners van Oudenburg en 36,72 EUR/dag voor inwoners
van Oudenburg (+ toeslag voor TV-distributie van 7,44 EUR/maand) (bevestiging door
de Prijzendienst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op
17/01/2013 – kennisgeving aan de raad in zitting van 12/02/2013);
Overwegende dat bij de huidige stand van de werken en de voorziene (bijgestelde)
planning aangenomen wordt dat er zal kunnen verhuisd worden in de laatste week van
maart 2014 zodat het gebouw op 01/04/2014 zal kunnen in gebruik genomen worden;
Overwegende dat met het nieuwe gebouw aan de residenten alle comfort van een
hedendaags woonzorgcentrum zal kunnen worden aangeboden: mooie ruime kamers (27
m²) met sanitaire cel, aangepaste collectieve ruimten en geavanceerde uitrusting en
faciliteiten (interactief oproepsysteem, draadloze communicatie, zorgregistratie aan bed,
enz.);
Overwegende dat de meerkost ingevolge de leningslast (eigen aandeel) van het nieuwe
WZC op 150.000 EUR per jaar geraamd wordt (definitieve kostprijs gebouw nog niet
bekend, interestvoet bij consolidatie van de lening nog niet bekend);
Overwegende dat er een aanzienlijk financieel tekort is bij de exploitatie van het WZC
(in 2012 bedroeg het tekort - onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage voor AC 8341 –
372.250 EUR);
Overwegende dat in het licht van het exploitatietekort de vaststelling van de hoogte van
de dagprijs bepaalt in welke mate dit tekort door de resident dient bijgepast te worden
en in welke mate door de (gemeentelijke) belastingbetaler;
Overwegende dat de nieuwe dagprijs en de overgangsmaatregelen inzake de dagprijs
voor residenten die verhuizen van het oude naar het nieuwe gebouw, resp. ter
kennisgeving en voor goedkeuring, dienen voorgelegd te worden aan de Prijzendienst
van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
Overwegende dat ongeveer 80 % van de WZC-residenten inwoners van Oudenburg zijn
(d.w.z. het verminderde tarief betalen);
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk d.d. 08/10/2013 waarbij de

dagprijs voor de bewoners vastgesteld werd;
Overwegende dat ten aanzien van de aangerekende kosten nog een wijziging
voorgesteld wordt, nl. de aanrekening van begeleiding door een personeelslid bij
consultatie van een geneesheer-specialist door een resident van het WZC;
Gelet op de toelichting bij de voorgestelde wijziging door de voorzitter;
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De beslissing van 08/10/2013 houdende “nieuw WZC Riethove – vaststelling
van de dagprijs voor de bewoners” wordt opgeheven en vervangen door wat hierna
volgt.
ART. 2 – De dagprijs van het nieuwe WZC wordt vastgesteld op 54 EUR voor
bewoners die niet van Oudenburg zijn (niet in Oudenburg gedomicilieerd op het
moment van inschrijving op de wachtlijst) en op 51 EUR voor bewoners van
Oudenburg (d.w.z. korting van 3 EUR voor inwoners van Oudenburg).
ART. 3 – De in art. 2 vermelde prijzen zijn ook van toepassing voor kortverblijf.
ART. 4 – Er wordt geen waarborgsom gevraagd bij opname.
ART. 5 – De bijzondere regelingen blijven ongewijzigd:
- regeling bij vakantie of ziekenhuisverblijf: 2/3de van de dagprijs (vanaf de eerste dag)
- regeling bij overlijden: 5 extra dagen na overlijden aan 2/3de van de dagprijs.
ART. 6 – In de dagprijs zijn inbegrepen:
- wasserijkosten (linnen en kledij)
- incontinentiemateriaal
- vergoeding voor digitale televisie (behalve voor interactieve digitale televisie)
- deelname aan uitstappen, optredens en andere bijzondere animatieactiviteiten
- alle maaltijden, incl. voedingssupplementen op doktersvoorschrift en sondevoeding
- kine voor RVT-bewoners
- logopedie
- drinkwater
ART. 7 – Zijn niet inbegrepen (vooral voorschotten ten gunste van derden):
- dokterskosten
- kine voor ROB-bewoners
- geneesmiddelen
- ziekenvervoer
- begeleiding van een bewoner bij bezoek aan een geneesheer-specialist door een
personeelslid (hiervoor zal een forfait van 50 EUR aangerekend worden);
- hospitalisatiekosten
- kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaten, bril, tandprothesen, rolstoel, rollator, enz.
- kapper
- manicure en pedicure
- telefoon (toestel, aansluitkosten en verbruik)
- TV-toestel (met uitzondering van gemeenschappelijke ruimten en kamers kortverblijf)
- internet (gratis beschikbaar in de stille ruimte)
- droogkuis van de kledij

- individuele bijdragen voor het ziekenfonds en de zorgverzekering
- dranken buiten de maaltijden
- cafetariakosten
- aankopen van bijzondere toiletartikelen (bv. parfum), bijzondere voedingswaren (bv.
snoep) of andere benodigdheden (bv. batterijen) d.w.z. de “rijdende winkel”.
ART. 8 – Voor de nieuwe opnames in het nieuwe WZC wordt de in art. 2 vastgestelde
dagprijs aangerekend vanaf de opnamedatum.
ART. 9 – Voor de bewoners die verhuizen van het oude naar het nieuwe WZC wordt de
volgende gefaseerde overgang voorzien:
- facturatie van 25 % van het prijsverschil vanaf de verhuizing (01/04/2014)
- facturatie van 50 % van het prijsverschil na zes maanden (01/10/2014)
- facturatie van 75 % van het prijsverschil na één jaar (01/04/2015)
- facturatie van 100 % van het prijsverschil na één jaar en zes maanden (01/10/2015).
ART. 10 – Deze beslissing dient zo snel mogelijk te worden voorgelegd aan de FOD
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Prijzendienst, North Gate III, Koning
Albert II-laan 16 1000 Brussel.
ART. 11 – Zodra de nieuwe dagprijs en de aanrekening ervan is goedgekeurd door de
Prijzencommissie volgt de bekendmaking: brief aan de bewoners, brief aan een gedeelte
van de ingeschrevenen op de wachtlijst, uithanging aan de bekendmakingsborden,
bekendmaking op de website, publicatie in het krantje Riethove en in het
stadsinformatieblad.
10.

KWARTAALVERSLAG M.B.T. DE FINANCIËN VAN HET OCMW – 3DE
KWARTAAL 2013

Het verslag van de financieel beheerder over de financiële toestand van het OCMW in
het derde kwartaal van 2013 wordt overlopen ter kennisgeving.
11.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE: SEPTEMBER
2013

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand september 2013.
A.R.
8341/700000
Opbrengsten prestaties t.l.v. cliënt (dagprijs)
8341/701000
Opbrengsten supplementen
8341/703900
Overige opbrengsten diverse diensten
8341/704000
Opbrengsten aangerekende medische, paramedische &
farmaceutische kosten
8341/705000
Opbrengsten aangerekende andere kosten
TOTAAL TEN LASTE RESIDENTEN
8341/700400
TOTAAL TEN LASTE EIGEN OCMW
8341/700200
TOTAAL TEN LASTE VREEMD OCMW
ALGEMEEN TOTAAL

TOTAAL
85.195,01
1.246,98
0,00
6.803,16
1.014,33
94.259,48
180,38
0,00
94.439,86

GEHEIME ZITTING

En niets meer aan de dagorde zijnde, wordt de zitting geheven.
Aldus vastgesteld in de hiervoor vermelde zitting,
Namens het OCMW,
Op bevel:
De secretaris,

De voorzitter,

Bart Vermeulen

Rita Meyns

