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OPENBARE ZITTING 

 

Algemeen bestuur 

 1. VERSLAG ZITTING 28 MAART 2018. GOEDKEURING. 
 

 2. OPNAMECRITERIA. GOEDKEURING. 
 

Beslist dat bij de toewijzing van een kamer in het woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt of in het 

woonzorgcentrum Rustenborg de volgorde, zoals hierna vermeld, moet worden gerespecteerd :  

1. Kandidaat bewoners met een zorgprofiel B, C of CD, die op het moment van de opname minstens 3 

jaar in Schoten of Wijnegem wonen of minstens 25 jaar in Schoten en/of Wijnegem gewoond hebben. 

2. kandidaat bewoners met een zorgprofiel B, C of CD, die op het moment van opname gedomicilieerd 

zijn in Schoten of Wijnegem.  

3. kandidaat bewoners met een zorgprofiel B, C of CD  die om familiale of om andere reden een sterke 

band met Schoten of Wijnegem kunnen aantonen (bv. kinderen die in Schoten of Wijnegem 

wonen,…). 

4. kandidaat bewoners met een zorgprofiel B, C of CD die niet in Schoten of Wijnegem zijn 

gedomicilieerd. 

5. kandidaat bewoners met een zorgprofiel D, die op het moment van de opname minstens 3 jaar in 

Schoten of Wijnegem wonen of minstens 25 jaar in Schoten en/of Wijnegem gewoond hebben  

6. kandidaat bewoners met een zorgprofiel D en gedomicilieerd zijn in Schoten of Wijnegem. 

7. kandidaat bewoners met een zorgprofiel D en om familiale of om andere reden een sterke band met 

Schoten of Wijnegem kunnen aantonen (bv. kinderen die in Schoten of Wijnegem wonen,…) 

8. kandidaat bewoners met een zorgprofiel D en niet gedomicilieerd zijn in Schoten of Wijnegem. 

In zeer uitzonderlijke omstandigheden en tevens met bijkomende criteria kunnen volgende kandidaat 

bewoners worden opgenomen: 

9. kandidaat bewoners met een zorgprofiel O of A en die gedomicilieerd zijn  in  Schoten of 

Wijnegem. 

10. kandidaat bewoners met een zorgprofiel O of A die om familiale of om andere reden een sterke 

band met Schoten of Wijnegem kunnen aantonen (bv. kinderen die in Schoten of Wijnegem 

wonen,…)  

Bij gelijke graad van hulpbehoevendheid (zorgprofiel CD, C , B, of D), wordt voor de toewijzing van 

en kamer in het woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt of in het woonzorgcentrum Rustenborg, voorrang 

verleend aan bewoners van de assistentiewoningen en bejaardenflats van het OCMW van Schoten en 

van Wijnegem. 
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 3. WOONZORGVOORZIENINGEN. VASTSTELLING DAGPRIJZEN. 
 

De dagprijzen van de voorzieningen conform de geldende reglementering voor de campus Schoten 

vast te stellen als volgt :  

a) Schoten :  woonzorgcentrum Verbert - Verrijdt : 

Dagprijs  : 62,45 EUR  

Dagprijs echtpaar : 93,67 EUR 

b) Schoten  : centrum voor kortverblijf Verbert - Verrijdt  

Dagprijs kamer inwoner Schoten of Wijnegem : 62,45 EUR  

Dagprijs kamer niet-inwoner Schoten of Wijnegem : 71,82 EUR 

c) Schoten: centrum voor dagverzorging 't Dorp: 

Halve dag inwoner Schoten of Wijnegem : 11,02 EUR 

Volledige dag inwoner Schoten of Wijnegem : 22,03 EUR 

Halve dag niet-inwoner Schoten of Wijnegem : 12,18 EUR 

Volledige dag niet-inwoner Schoten of Wijnegem  : 24,35 EUR 

De dagprijzen van de voorzieningen conform de geldende reglementering voor de campus Wijnegem 

vast te stellen als volgt  : 

a) Wijnegem : woonzorgcentrum Rustenborg : 

Dagprijs kamer inwoner Wijnegem of Schoten : 61,39 EUR 

Dagprijs kamer niet-inwoner Wijnegem of Schoten : 66,67 EUR 

Dagprijs echtpaar Wijnegem of Schoten : 98,22 EUR 

Dagprijs echtpaar niet-Wijnegem of niet-Schoten : 106,69 EUR 

Wijnegem : centrum voor kortverblijf Rustenborg : 

Dagprijs inwoner Wijnegem of Schoten : 61,39 EUR 

Dagprijs niet-inwoner Wijnegem of Schoten : 66,67 EUR 

 

 4. TOETREDING TOT POOLSTOK EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER. 
 

De woonzorggroep Voorkempen treedt toe tot Poolstok, Vlaams Selectiecentrum voor het 

Overheidspersoneel CVBA, met maatschappelijke zetel Technologielaan 11 te 3001 Heverlee, voor 

ondersteuning inzake het HR-beleid.  

De woonzorggroep Voorkempen zal bij de toetreding een kapitaal van 297,48 euro volstorten, 

waarvoor ze 12 aandelen krijgt met elk een waarde van 24,95 euro. 

Aanvaardt de door het OCMW van Schoten overgedragen 29 aandelen, die een kapitaal van 718,91 

euro vertegenwoordigen. 

De algemene vergadering duidt mevrouw Gerda Leysen aan om de woonzorggroep Voorkempen te 

vertegenwoordigen op de algemene vergaderinge van Poolstok die tijdens deze legislatuur 2012 - 2018 

georganiseerd wordenh. 
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 5. TOETREDING TOT VZW CLOVA EN AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGER. 
 

De woonzorggroep Voorkempen wenst toe te treden tot VZW Clova, vereniging zonder winstoogmerk 

naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Industriepark Noord 

“Kapelleveld” Sint Jansveld 1 en vraagt deze beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende Raad van 

bestuur van VZW Clova. 

De gecoördineerde statuten van VZW CLOVA worden goedgekeurd. 

De woonzorggroep verbindt zich er toe om, bij aanvaarding van zijn lidmaatschap door vzw Clova, de 

afhandeling van diensten van het linnenbeheer aan Clova, conform haar statuten, toe te vertrouwen. 

De algemene vergadering duidt  mevrouw Gerda Leysen  aan om de woonzorggroep Voorkempen te 

vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van vzw CLOVA die tijdens deze legislatuur 2012-

2018 georganiseerd worden. 

 

 

Schoten, 31 mei 2018 

 


