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UITTREKSEL NOTULEN - LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN VAN DE 

VERGADERING VAN DE  RAAD VAN BESTUUR DD. 26 MAART 2020 TE 17.00 UUR  

  

  

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering. 
De notulen zijn goedgekeurd. 

 
2. Personeelszaken. 

De persoonsgebonden informatie wordt hier niet opgenomen omwille van de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer die geldt als uitzondering op het decreet openbaarheid van bestuur. 
 

3. Afsluiten van een lening van 1.850.000 euro voor de overname van de groepen van 
assistentiewoningen en serviceflats op campus Leopoldsburg en een lening van 4.465.000 

euro voor de aankoop van de assistentiewoningen op campus Peer. 

De raad van bestuur beslist om een lening af te sluiten van 1.850.000 euro voor de overname van de 

groepen van assistentiewoningen en serviceflats op campus Leopoldsburg en een lening van 4.465.000 

euro voor de aankoop van de assistentiewoningen op campus Peer. Deze lening wordt afgesloten bij 

Belfius met een looptijd van 15 jaar. Aan de gemeente Leopoldsburg en stad Peer wordt een 

borgstelling gevraagd voor het te ontlenen bedrag. 

 

4. Aanvraag infrastructuurforfait Het Perrehof Peer. 
Er wordt een aanvraag ingediend voor een infrastructuurforfait voor de volgende fase van het project in 

Peer waarbij een vervangingsnieuwbouw met uitbreiding wzc, een centrum voor kortverblijf en een 
vervangingsbouw voor een dagverzorgingscentrum voorzien is. 

 

5. Vestigen van erfdienstbaarheid aan Fluvius. 

Fluvius krijgt toegang om de nodige leidingen te leggen op de grond van VitaS in Peer. Aan Fluvius wordt 

erfdienstbaarheid verleend op de eigendom van VitaS in de Rode Kruisstraat 25 te Peer voor het 

aanleggen, herstellen, vervangen en onderhouden van deze ondergrondse leidingen inclusief continu 

toegang verleend aan hun personeel. 

 
6. Aanvraag tot erkenning van 55 woongelegenheden in vervangingsnieuwbouw Het Perrehof 

Peer. 

Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt een aanvraag ingediend voor de erkenning van 55 
vervangingswoongelegenheden woonzorgcentrum in het wzc Het Perrehof in Peer met ingebruikname in 

september 2020. 
 

7. Aanvraag tot erkenning van een centrum voor kortverblijf met 4 woongelegenheden Het 

Perrehof Peer. 
Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt een aanvraag ingediend voor de erkenning van 4 nieuwe 

woongelegenheden kortverblijf in het wzc Het Perrehof in Peer met ingebruikname in oktober 2020. 
 

8. Corona crisis. 
Stand van zaken van de initiatieven ten gevolge van de corona crisis. 


