Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 14
december 2020
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde,
De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, Van Hee Jan, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 22.10.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag van 30
november 2020
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 88 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de goedkeuring van de
notulen;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 30/11/2020 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 30/11/2020. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Goedkeuren bestek, raming en gunningswijze groenonderhoud en -aanleg door
projecten sociale economie 2021-2024
DE RAAD,
 Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 15 (toegang
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben) en artikel 36 en artikel 57, en
inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor
rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43;
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 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale
economie” een bestek met nr. 2021/05 werd opgesteld door de Dienst Openbare Werken - Eigen
Uitvoeringsdienst gemeente Berlare;
Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Basisopdracht (Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie), raming:
102.050,00 euro exclusief btw of 123.480,50 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale
bestelbedrag 102.300,00 euro incl. btw bedraagt, waarvan 72.300,00 euro excl. BTW voor de
opdrachten voor gemeente Berlare en tot 30.000 euro excl. BTW voor opdrachten voor OCMW
Berlare;
* Verlenging 1 (Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie), raming:
102.050,00 euro exclusief btw of 123.480,50 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale
bestelbedrag 102.300,00 euro incl. btw bedraagt, waarvan 72.300,00 euro excl. BTW voor de
opdrachten voor gemeente Berlare en tot 30.000 euro excl. BTW voor opdrachten voor OCMW
Berlare;
* Verlenging 2 (Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie), raming:
102.050,00 euro exclusief btw of 123.480,50 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale
bestelbedrag 102.300,00 euro incl. btw bedraagt, waarvan 72.300,00 euro excl. BTW voor de
opdrachten voor gemeente Berlare en tot 30.000 euro excl. BTW voor opdrachten voor OCMW
Berlare;
* Verlenging 3 (Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie), raming:
102.050,00 euro exclusief btw of 123.480,50 euro inclusief 21% btw, en dat het maximale
bestelbedrag 102.300,00 euro incl. btw bedraagt, waarvan 72.300,00 euro excl. BTW voor de
opdrachten voor gemeente Berlare en tot 30.000 euro excl. BTW voor opdrachten voor OCMW
Berlare;
 Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 408.200,00 euro exclusief
btw of 493.922,00 euro inclusief 21% btw (85.722,00 euro btw medecontractant) ;
 Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar;
 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
 Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Gemeente
Berlare de procedure zal voeren en in naam van OCMW Berlare bij de gunning van de opdracht zal
optreden;
 Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging;
 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021, op AR
6103020 waarvan 1/3 aan BI 011000/090010/095202 en 2/3 aan BI 095300 en in het budget van de
volgende jaren;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2021/05 en de raming voor de opdracht
“Groenonderhoud en -aanleg door projecten sociale economie”, opgesteld door de dienst openbare
werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 408.200,00 euro exclusief
btw of 493.922,00 euro inclusief 21% btw (85.722,00 euro Btw medecontractant).
Artikel 2
De bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
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Artikel 3
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17/06/2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de
opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele
integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
Artikel 4
Gemeente Berlare te mandateren om de procedure te voeren en in naam van OCMW Berlare bij de
gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 5
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 6
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 7
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 8
De uitgave te voor deze opdracht te voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op AR 6103020 waarvan
1/3 aan BI 011000/090010/095202 en 2/3 aan BI 095300 en in het budget van de volgende.
Artikel 9
Van dit besluit zal melding worden gegeven conform de bepalingen opgenomen in het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 3: Goedkeuren bestek, lastvoorwaarden en raming: ramen reinigen 2021-2024
(gemeente en OCMW)
DE RAAD,
1. Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;
 Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
 Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet) en artikel 57, en
inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor
rekening van meerdere aanbesteders toelaat;
 Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
 Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ramen reinigen 2021-2024 (gemeente en OCMW)”
een bestek met nr. 2020/55 werd opgesteld door de dienst openbare werken;
 Overwegende dat deze opdracht als volgt is opgedeeld:
* Perceel 1 (Site Berlare), raming: 9.200,00 euro exclusief btw of 11.132,00 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Site Berlare), raming: 9.200,00 euro exclusief btw of 11.132,00 euro inclusief 21%
btw;
* Verlenging 2 (Site Berlare), raming: 9.200,00 euro exclusief btw of 11.132,00 euro inclusief 21%
btw;
* Verlenging 3 (Site Berlare), raming: 9.200,00 euro exclusief btw of 11.132,00 euro inclusief 21%
btw;
* Perceel 2 (Site Overmere), raming: 3.400,00 euro exclusief btw of 4.114,00 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Site Overmere), raming: 3.400,00 euro exclusief btw of 4.114,00 euro inclusief 21%
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btw;
* Verlenging 2 (Site Overmere), raming: 3.400,00 euro exclusief btw of 4.114,00 euro inclusief 21%
btw;
* Verlenging 3 (Site Overmere), raming: 3.400,00 euro exclusief btw of 4.114,00 euro inclusief 21%
btw;
* Perceel 3 (Site Uitbergen - Donk), raming: 5.880,00 euro exclusief btw of 7.114,80 euro inclusief
21% btw;
* Verlenging 1 (Site Uitbergen - Donk), raming: 5.880,00 euro exclusief btw of 7.114,80 euro inclusief
21% btw;
* Verlenging 2 (Site Uitbergen - Donk), raming: 5.880,00 euro exclusief btw of 7.114,80 euro inclusief
21% btw;
* Verlenging 3 (Site Uitbergen - Donk), raming: 5.880,00 euro exclusief btw of 7.114,80 euro inclusief
21% btw;
* Perceel 4 (Site Zilverberk), raming: 525,00 euro exclusief btw of 635,25 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 1 (Site Zilverberk), raming: 525,00 euro exclusief btw of 635,25 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (Site Zilverberk), raming: 525,00 euro exclusief btw of 635,25 euro inclusief 21% btw;
* Verlenging 3 (Site Zilverberk), raming: 525,00 euro exclusief btw of 635,25 euro inclusief 21% btw;
* Perceel 5 (Site Baron Tibbautstraat), raming: 1.410,00 euro exclusief btw of 1.706,10 euro inclusief
21% btw;
* Verlenging 1 (Site Baron Tibbautstraat), raming: 1.410,00 euro exclusief btw of 1.706,10 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 2 (Site Baron Tibbautstraat), raming: 1.410,00 euro exclusief btw of 1.706,10 euro
inclusief 21% btw;
* Verlenging 3 (Site Baron Tibbautstraat), raming: 1.410,00 euro exclusief btw of 1.706,10 euro
inclusief 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 81.660,00 euro exclusief
btw of 98.808,60 euro inclusief 21% btw (17.148,60 euro btw medecontractant);
Overwegende dat percelen 1, 2, 3, 4 en 5 worden afgesloten voor een duur van 1 jaar (2021-2022)
met 3 keer stilzwijgende verlenging zonder tegenbericht;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente
Berlare de procedure zal voeren en in naam van OCMW Berlare bij de gunning van de opdracht zal
optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2021 en de
komende 3 jaren, op budgetcode 6103010/005000, 6103010/011000, 6103010/020000,
6103010/041000, 6103010/070000, 6103010/070301, 6103010/070302, 6103010/070504,
6103010/070505, 6103010/070506, 6103010/070507, 6103010/074001, 6103010/074002,
6103010/080100 en 6103010/094500 en alsook op budgetcode 6103020/095201, 6103020/095202,
6103020/095300, 6103020/090010 en 6103020/011000;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2020/55 en de raming voor de opdracht “Ramen
reinigen 2021-2024 (gemeente en OCMW)”, opgesteld door de dienst openbare werken. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 81.660,00 euro exclusief btw of
98.808,60 euro inclusief 21% btw (17.148,60 euro btw medecontractant).
Artikel 2
De bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
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Artikel 3
Gemeente Berlare te mandateren om de procedure te voeren en in naam van OCMW Berlare bij de
gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4
Benadrukt dat in geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, elk deelnemend
bestuur mee verantwoordelijk is voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 5
Bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de deelnemende besturen.
Artikel 6
De uitgave voor deze opdracht te voorzien in het exploitatiebudget 2021 en de volgende 3 jaren.
Artikel 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 4: Kennisnemen goedkeuring jaarrekening 2019 door de gouverneur
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het artikel 332, §1, derde lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur;
Gelet op de brief van de provinciegouverneur van 24/11/2020 betreffende de goedkeuring van de
jaarrekening 2019;
Gehoord de toelichting ter zitting, zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1 :
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het
financieel boekjaar 2019 van OCMW Berlare.
Artikel 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 5: Goedkeuren indexatie dagprijs assistentiewoningen De Zilverberk en
Boerenkrijghof
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
Gelet op het feit dat het OCMW over twee erkende gebouwen met assistentiewoningen beschikt, zijnde
De Zilverberk, Dorp 99, 9290 Berlare en Boerenkrijghof, Baron Tibbautstraat 31, 9290 Overmere;
Gelet op het feit dat sinds 1 oktober 2015 de mededeling van de indexering van een dagprijs via het Eloket Zorg en Gezondheid dient te gebeuren; dat de verhoging zich beperkt tot een percentage dat
overeenkomt met de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen over een periode van
maximum drie jaar voorafgaand aan de maand waarin de mededeling wordt gedaan; dat deze periode
van drie jaar beperkt wordt door de laatste beslissing van de minister over een aanvraag tot
prijsverhoging of door een laatste mededeling van prijsindexering; dat het verhogingspercentage
automatisch berekend wordt in het E-Loket; dat er minimum 365 dagen dienen verlopen te zijn tussen 2
prijsmededelingen van indexatie; dat zonder tegenbericht van Zorg en Gezondheid binnen de dertig
Notulen van de OCMW-raad van 14/12/2020

5 van 9

dagen de meegedeelde prijsindex mag toegepast worden doch ten vroegste mag in gaan na dertig dagen
na de kennisgeving ervan aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger;
Gelet op de indexering van de dagprijzen van de assistentiewoningen met ingang van 1 februari 2020
waardoor de nieuwe prijzen op basis van de index der consumptieprijzen voor de maand november 2019
werden vastgesteld op:
Assistentiewoning: 22,14 euro/dag
Assistentiewoning met terras: 25,10 euro/dag;
Gelet op het feit dat er een verhogingspercentage van 0,52 % (index november 2020) kan toegepast
worden met ingang van 1 februari 2021;
Gelet op het voorstel om de prijzen van de assistentiewoningen te indexeren met ingang van 1 februari
2021 waardoor de prijzen dan als volgt worden verhoogd:
Assistentiewoning: van 22,14 euro/dag naar 22,26 euro/dag
Assistentiewoning met terras: van 25,10 euro/dag naar 25,23 euro/dag;
Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

15 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Arbijn Wim,
Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino,
De Backer Ruben, Verdonck Wim)
8 stemmen tegen (Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves,
Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Verdurmen Angélique, Van Hee Jan)

Artikel 1:
de dagprijzen voor de assistentiewoningen De Zilverberk, Dorp 99, 9290 Berlare en Boerenkrijghof, Baron
Tibbautstraat 31, 9290 Berlare met ingang van 1 februari 2021 te indexeren waardoor de dagprijzen als
volgt zullen zijn:
Assistentiewoning: 22,26 euro/dag
Assistentiewoning met terras: 25,23 euro/dag
Artikel 2:
het Agentschap Zorg en Gezondheid, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL, in
kennis te stellen van deze indexering via het e-loket.
Artikel 3:
de bewoners 30 dagen op voorhand in kennis te stellen van de nieuw vastgestelde prijzen.
Artikel 4:
dit besluit bekend te maken volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 6: Goedkeuren indexatie dagprijs woonzorgcentrum Ter Meere
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het feit dat het woonzorgcentrum Ter Meere in gebruik werd genomen op 26 oktober 2009 en
aan de bewoners op dat moment een dagprijs van € 47,50 gevraagd werd;
Gelet op het feit dat bijna jaarlijks een indexering op de dagprijs werd toegepast op basis van de index
der consumptieprijzen;
Gehoord het voorstel om indexering van de dagprijzen te blijven aanhouden, zodat de inkomsten ook de
trend van de uitgaven blijven volgen;
Gelet op het feit dat de vastgestelde kostprijzen voor extra vergoedingen die kunnen gefactureerd
worden bovenop de dagprijs gelijk gehouden worden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2015 tot overdracht van de bevoegdheid over
prijsbepaling naar het agentschap Zorg en Gezondheid;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2015 tot wijziging van diverse bepalingen van
het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de
sector van instellingen voor bejaardenopvang;
Gelet op het feit dat er vanaf 1 oktober 2015 een vernieuwde werkwijze dient gevolgd te worden om een
prijsaanpassing aan te vragen;
Gelet op het feit dat aanvragen tot prijsaanpassing geëvalueerd worden met de evaluatiecriteria die door
de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 werden goedgekeurd;
Gelet op het feit dat sinds 1 oktober 2015 de mededeling van de indexering van een dagprijs via het Eloket Zorg en Gezondheid dient te gebeuren; dat de verhoging zich beperkt tot een percentage dat
overeenkomt met de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen over een periode van
maximum drie jaar voorafgaand aan de maand waarin de mededeling wordt gedaan; dat deze periode
van drie jaar beperkt wordt door de laatste beslissing van de minister over een aanvraag tot
prijsverhoging of door een laatste mededeling van prijsindexering; dat het verhogingspercentage
automatisch berekend wordt in het E-Loket; dat er minimum 365 dagen dienen verlopen te zijn tussen 2
prijsmededelingen van indexatie; dat zonder tegenbericht van Zorg en Gezondheid binnen de dertig
dagen de meegedeelde prijsindex mag toegepast worden doch ten vroegste mag in gaan na dertig dagen
na de kennisgeving ervan aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger;
Gelet op het feit dat de laatste indexering die toegepast werd op deze basis (index november 2019),
inging op 1 februari 2020 en de dagprijs bracht op € 56,74;
Gelet op de voorliggende simulatie ingebracht via het E-loket van het Agentschap Zorg en gezondheid;
Gelet op het feit dat er een verhogingspercentage van 0.52 % (index november 2020) kan toegepast
worden terug met ingang van 1 februari 2021 wat resulteert in een dagprijs van € 57,04 of een
verhoging van € 0,30 /dag;
Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

15 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Arbijn Wim,
Haentjens Kim, Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino,
De Backer Ruben, Verdonck Wim)
8 stemmen tegen (Verhofstadt Francky, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Poppe Yves,
Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Verdurmen Angélique, Van Hee Jan)

Artikel 1: de dagprijs voor alle bewoners van het woonzorgcentrum Ter Meere te indexeren en met
ingang van 1 februari 2021 vast te stellen als volgt :
A. dagprijs
met ingang van 1 februari 2021
57,04 euro
In de dagprijs zijn inbegrepen : de gemaakte kosten voor huisvesting, volledig onderhoud,
verpleegkundige en sanitaire zorgen, was van bed- en badlinnen, incontinentiemateriaal, TV toestel
+digitale aansluiting, telefoontoestel, mogelijkheid tot internetaansluiting, frigo, dagdagelijkse
animatieactiviteiten, administratieve kosten en sociale ondersteuning, basisartikelen toiletgerief (zeep,
tandpasta, basisshampoo, WC-papier) en paramedische zorgen zoals kiné/ergo/logo (Kiné en ergo =
enkel voor R.V.T. – gerechtigde bewoners)
B. extra vergoedingen die kunnen gefactureerd worden bovenop de dagprijs
5 euro per maand abonnement en
* kosten individueel gebruik telefoon
gesprekken tegen kostprijs.
* kosten internetgebruik
Kostprijs
* frisdranken op vraag van de resident op de zorgflat geleverd
0,60 euro
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* supplementaire voedingsproducten die buiten de
maaltijden verstrekt worden op individuele vraag
van de bewoner
* specifieke animatie-, recreatie- en therapeutische
activiteiten die door de voorziening worden
georganiseerd en die een aantoonbare meerkost
vertegenwoordigen

Kostprijs

Meerkost

C. voorschotten ten gunste van derden die kunnen gefactureerd worden bovenop de dagprijs
* was persoonlijke kledij
Kostprijs
* honoraria van externe verstrekkers :
Kostprijs
* geneesheer
* tandarts
* kiné (niet RVT prestaties)
*…
* individuele bijdrage ziekenfonds
Kostprijs
* kosten medicatie
Kostprijs
* hospitalisatiekost
Kostprijs
* verzorgingsmateriaal niet gedekt door RIZIV-forfait
Kostprijs
* kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril,
Kostprijs
tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz
voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door
de ziekteverzekering of dat niet onder toepassing
valt van de overeenkomst tussen de voorziening
en de verzekeringsinstelling
* Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen
Meerkost
(enterale voeding, voedingssupplementen, een
speciale maaltijd ter vervanging van de normale
maaltijd) ten beloop van de meerkost ten
opzichte van de gewone maaltijd
* Pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper
Kostprijs
door externe dienstverlener/zelfstandige
* persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag
Kostprijs
van de bewoner door de voorziening aangekocht worden
* herstellingskosten persoonlijk linnen georganiseerd door
Kostprijs
externe dienstverlener / zelfstandige
* vervoerskosten verband houdende met de
Kostprijs
gezondheid van de bewoner en georganiseerd
door externe dienstverlener/zelfstandige
* persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de
Kostprijs
bewoner, andere dan toiletartikelen
* individuele en aanvullende verzekering BA voor de bewoner
Kostprijs
* mortuariumkost - externe dienstverlener
Kostprijs
* begrafeniskost
Kostprijs
Artikel 2: De mededeling van indexering van de dagprijs voor het WZC Ter Meere over te maken aan
het Agentschap Zorg en Gezondheid via het E-Loket.
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PUNT 7: Kennisnemen rapport Audit Vlaanderen 2020: resultaten opvolging aanbevelingen
van organisatieaudit 2017
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel 221;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27/04/2017 waarin de raad
kennisneemt van de rapportering over de organisatieaudit uitgevoerd door Audit Vlaanderen in het najaar
van 2016 bij OCMW Berlare;
Overwegende dat het rapport van enkele aanbevelingen bevatte waarover Audit Vlaanderen nu een
opvolgingsrapportering heeft gemaakt, bezorgd aan de organisatie op 3/12/2020, die ter kennisgeving
wordt overgemaakt aan de raad;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
Neemt kennis van het rapport van Audit Vlaanderen over de resultaten van de opvolging van
aanbevelingen uit het organisatieauditrapport van 2017.
Artikel 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 8: Mondelinge vragen
Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.26.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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Karel De Gucht
voorzitter OCMW
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