UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE
Vergadering van 14/12/2020
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:
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
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.

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur (get.)

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

Vastgesteld in zitting, datum als hierboven.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
Bij verordening
Karel De Gucht
voorzitter OCMW(get.)
Voor eensluidend uittreksel:

Gunther Cooreman
Raadslid, in opdracht van Karel
De Gucht, voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn

