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1. Goedkeuring aanpassing opnameovereenkomst en afsprakennota Woonzorgcentrum. 

 

Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 zorgde voor een grondige actualisatie van het woonzorgdecreet 

van 2009. Het decreet is vervlochten met het decreet Vlaamse sociale bescherming en het decreet 

eerstelijnszorg en heeft o.a. betrekking op het Woonzorgcentrum.  

Het nieuwe decreet vraagt aanpassingen in de opnameovereenkomst en de afsprakennota van het 

Woonzorgcentrum (WZC). 

De aanpassingen betreffen voornamelijk de opzegmodaliteiten, het bijhouden van persoonsgegevens in 

kader van de GDPR wetgeving en bepaling van de betalingsmodaliteiten. Er werd tegelijk van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om de betreffende documenten in een nieuwe gebruiksvriendelijkere lay-out 

te gieten. 

 

2. Goedkeuring aanpassing opnameovereenkomst en afsprakennota Centrum voor 

Dagverzorging. 

 

Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 zorgde voor een grondige actualisatie van het woonzorgdecreet 

van 2009. Het decreet is vervlochten met het decreet Vlaamse sociale bescherming en het decreet 

eerstelijnszorg en heeft o.a. betrekking op het Centrum voor Dagverzorging (vroeger: 

dagverzorgingscentrum).  

Het nieuwe decreet vraagt aanpassingen in de opnameovereenkomst en de afsprakennota van het Centrum 

voor Dagverzorging (CDV).  

De aanpassingen betreffen voornamelijk de opzegmodaliteiten, het bijhouden van persoonsgegevens in 

kader van de GDPR wetgeving en bepaling van de betalingsmodaliteiten. Er werd tegelijk van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om de betreffende documenten in een nieuwe gebruiksvriendelijkere lay-out 

te gieten. 

 

3. Goedkeuring aanpassing opnameovereenkomst en afsprakennota Kortverblijf. 

 

Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 zorgde voor een grondige actualisatie van het woonzorgdecreet 

van 2009. Het decreet is vervlochten met het decreet Vlaamse sociale bescherming en het decreet 

eerstelijnszorg en heeft o.a. betrekking op het Centrum voor Kortverblijf.  

Het nieuwe decreet vraagt aanpassingen in de opnameovereenkomst en de afsprakennota van het Centrum 

voor Kortverblijf (KV).  

De aanpassingen betreffen voornamelijk het bijhouden van persoonsgegevens in kader van de GDPR 

wetgeving en bepaling van de betalingsmodaliteiten. Er werd tegelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om de betreffende documenten in een nieuwe gebruiksvriendelijkere lay-out te gieten. 

 

  

Toelichtende nota OCMW-raad 

20.12.2021 



 

 
Toelichtende nota OCMW raad 20 december 2021 

 

4. Goedkeuring aanpassing opnameovereenkomsten en afsprakennota's Groep 

Assistentiewoningen: Blyhove I, Blyhove II en De Courbe. 

 

Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 zorgde voor een grondige actualisatie van het woonzorgdecreet 

van 2009. Het decreet is vervlochten met het decreet Vlaamse sociale bescherming en het decreet 

eerstelijnszorg en heeft o.a. betrekking op de Groep voor Assistentiewoningen.  

Het nieuwe decreet vraagt aanpassingen in de opnameovereenkomst en de afsprakennota van de Groep 

voor Assistentiewoningen (GAW). 

De aanpassingen betreffen voornamelijk het bijhouden van persoonsgegevens in kader van de GDPR 

wetgeving en bepaling van de betalingsmodaliteiten. Er werd tegelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om de betreffende documenten in een nieuwe gebruiksvriendelijkere lay-out te gieten. 

 

5. Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

 

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 


