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WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJNSVERENIGING 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN 

ZITTING VAN 9 JANUARI 2020 

 

  

 1. WZC VERBERT-VERRIJDT. BIJKOMENDE ERKENNING. AANVRAAG. 

GOEDKEURING 
 

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

planningsvergunning voor 1 woongelegenheid 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 13 januari 2020 aan het Agentschap Zorg en 

Gezondheid te bevestigen dat een bijkomende erkenning zal aangevraagd worden en uiterlijk op 16 

februari 2020 een effectieve aanvraag tot erkenning in te dienen bij het Agentschap Zorg en 

Gezondheid met ingangsdatum van de erkenning op 1 april 2020. 

 

 2. INVOERING BELRAI. PROEFPROJECT. BESPREKING 
 

 3. VERSLAGEN VERGADERINGEN DIRECTIETEAM. AKTENEMING 
 

 4. RECHTSPOSITIEREGELING. WIJZIGING. PRINCIPIEEL AKKOORD 
 

Verleent zijn principiële goedkeuring aan de hierna vermelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling 

van de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging :  

a) Wijziging van artikel 220 met betrekking tot het onbetaald verlof als recht ook van toepassing op de 

functie van Facilitair coördinator 

b) Wijziging van artikel 224 met betrekking tot het Vlaams Zorgkrediet ook van toepassing 

op de functie van Facilitair coördinator 

Verleent zijn principiële goedkeuring aan de wijziging aan de bijlagen aan de rechtspositieregeling van 

de woonzorggroep Voorkempen, welzijnsvereniging betreffende: 

a) 'Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.' Toevoeging onder 'II. Technische graden' 

van de functie van facilitair coördinator op B1-B2-B3-niveau.  

b) 'Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.' wijziging onder 'I. Administratieve graden' 

van de aanwervingsvoorwaarden voor de functie van deskundige algemene administratie op B1-B2-

B3-niveau.  

c) 'Refertesalarisschalen.'  onder 'II. Technische graden' wijziging van de refertesalarisschalen  B1-B2-

B3-niveau.  

 5. ARBEIDSREGLEMENT. WIJZIGING. PRINCIPIEEL AKKOORD 
 

Gaat principieel akkoord met volgende wijzigingen aan het arbeidsreglement van de Woonzorggroep 

Voorkempen : 

Wijziging van artikel 29 van het arbeidsreglement. 

Wijziging van bijlage 7 'Inlichtingen'  
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 6. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. AKTENEMING 
 

 7. BESTELBONS. AKTENEMING 
 

 8. VARIA 
 

 

Schoten, 14 januari 2020 

 


