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Openbare vergadering

Woonzorgcentrum - Goedkeuren indexering dagprijs
De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Jaarlijks kan de dagprijs van het woonzorgcentrum geÏndexeerd worden. Een dergelijke
indexering verloopt via het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
De vorige indexering van de dagprijzen van de serviceflats gebeurde op basis van de index
van de consumptieprijzen van oktober 2Ot9 en worden toegepast sinds 1 januari 2020.

Hogere regelgeving
a

a

a

Besluit van de Vlaamse Regering van24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
Besluit van de Vlaamse regering van 9 januari 2015 betreffende wijziging diverse
bepalingen van het MB van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake
prijzen voor de instellingen voor bejaardenzorg.
Omzendbrief van 16 december 2015 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
m.b.t, evaluatie van de aanvragen tot prijsverhoging in de ouderenvoorzieningen;
Organieke wet van B juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen
Besluit van de raad voor maatschappelijk r¿velzijn van 25 november 2019 betreffende
de indexering van de dagprijzen van het woonzorgcentrum.

Motivering
T.n

2027 kan een indexering worden toegepast op basis van het indexcijfer van de

consu m ptieprijzen oktober 2020.

Op basis van het laatste indexcijfer van oktober 2O2O zijn de nieuwe prijzen als volgt: voor
een kleine eenpersoonskamer € 53,36 (oude prijs: € 52,97), grote éénpersoonskamer €
59,81 (oude prijs: € 59,37) en voor een studio €.52,43 bedrag (oude prijs: € 52,04).
Op basis van de termijnen die dienen gevolgd te worden voor het indienen van een dossier bij
het Agentschap Zorg en Gezondheid kan de dagprijs ingaan op 4/OU2O21 (dossier ingediend

3/tt/2o20).
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Aftikel

1.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keuft de verhoging van de dagprijzen van het
woonzorgcentrum goed op b'asis van het indexcijfer van de consumptieprijzen van oktober
2020 (index 1: oktober 20!9 en index 2: oktober 2020).
Kleine éénpersoonskamer: € 53,36 per dag

Grote éénpersoonskamer: € 59,81 per dag
Stud¡o: € 52,43 per dag per persoon

Aftikel 2.
De nieuwe, geindexeerde dagprijzen worden meegedeeld aan het Vlaams Agentschap Zorg en
gezondheid en aan de bewoners van het woonzorgcentrum. De nieuwe prijzãn zullen wordèn
toegepast vanaf 4 januari 202I.
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