
 

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJNSVERENIGING 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN 

ZITTING VAN 22 MEI 2019 

 

 1. VERSLAG VERGADERING DIRECTIETEAM. 
 

 2. WZC VERBERT-VERRIJDT. BIJKOMENDE ERKENNINGEN. INTENTIE TOT 

AANVRAAG. GOEDKEURING. 

Beslist om aan het Agentschap Zorg en Gezondheid te bevestigen dat voor de verleende 

planningsvergunning voor 8 woongelegenheden met bijkomende erkenning in het woonzorgcentrum 

Verbert - Verrijdt, gevestigd Verbertstraat 25 te 2900 Schoten, een erkenning zal aangevraagd worden. 

Aan de administratie opdracht te geven om uiterlijk op 28 mei 2019 aan het Agentschap Zorg en 

Gezondheid te bevestigen dat een bijkomende erkenning zal aangevraagd worden en uiterlijk op 28 

juli 2019 een effectieve aanvraag tot erkenning in te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid 

met ingangsdatum van de erkenning op 1 oktober 2019. 

 3. KEUKENDOSSIER. STAND VAN ZAKEN. 

Neemt akte van de aangetekende brief van 3 mei 2019 van Compass Group Belgilux nv, gevestigd 

Haachtsesteenweg 1179 te 1130 Brussel, houdende melding dat zij bereid is om het verdere beheer 

van de keuken en de cafetaria van het WZC Verbert- Verrijdt, aan dezelfde voorwaarden verder te 

zetten tot en met 31 december 2019. 

Neemt akte van de aangetekende brief van 10 mei 2019 van ISS Catering nv, gevestigd Congresstraat 

35 te 1000 Brussel, houdende melding dat zij akkoord gaat om de uitbating van de keuken van het 

WZC Rustenborg verder te zetten tot en met 31 december 2019. 

De algemeen directeur krijgt opdracht om tegen de Raad van bestuur van 3 juni 2019 het door ISS 

Catering nv ingediende voorstel  tot indexatie van de prijzen met ingang van 1 juli 2019, te bekijken 

en een voorstel tot al dan niet akkoord met het voorstel ter goedkeuring voor te leggen. 

De beslissing rond de te hanteren werkwijze voor de begeleiding van de uit te schrijven  

overheidsopdracht met betrekking tot de maaltijdbereiding en de uitbating van de cafetaria's te 

verdagen naar de zitting van de Raad van bestuur van 3 juni 2019.  

 4. CAMPUS WIJNEGEM. OVEREENKOMST WASSERIJ MET CLEANLEASE. 

WIJZIGING EINDDATUM CONTRACT. BESLISSING. 

Gaat akkoord met het voorstel van  CleanLease nv, Vullaertstraat 73 te 8730 Oedelem, van 9 mei 2019 

om de einddata van de betekende opzeg voor het huurlinnen en huurkleding van het WZC Rustenborg 

vast te stellen op 30 april 2020 in plaats van gespreid per 30 november 2019 en 30 september 2020. 

 5. CAMPUSDIRECTEUR WIJNEGEM. AANSTELLING. 

Mevrouw Marleen Tilborghs, algemeen directeur van de woonzorggroep Voorkempen, wordt met 

ingang van 1 juni 2019 bijkomend aangesteld als campusdirecteur Wijnegem. 

 6. DELEGATIEBESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING. 
 

 7. RONDVRAAG. 
 

Schoten, 23 mei 2019 

 


