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

VERGADERING VAN DE  RAAD VAN BESTUUR DD. 15 SEPTEMBER 2020 TE 16.30 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. Verder is de 
mogelijkheid besproken om een tweede pensioenpijler in te stellen voor contractuele medewerkers, VitaS 

heeft namelijk recht op VIA 5 middelen indien aan alle voorwaarden van dit sectoraal akkoord is voldaan.  
 

3. Financieel verslag 2e kwartaal 2020. 
Goedkeuring van het financieel verslag van het tweede kwartaal 2020. 

 

4. Verslag van bedrijfsrevisor inzake overname onroerende goederen van Leopoldsburg. 

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de samenstelling van 

de financiële vergoedingen bij de overname van de assistentiewoningen van Leopoldsburg. 

 

5. Afsluiten van een lening van 9.000.000,00 euro voor fase 2 van de bouw van het 
woonzorgcentrum in Peer. 

Goedkeuring voor het afsluiten van een lening van 9.000.000 euro voor de financiering van fase 2 van de 

vervangingsnieuwbouw van wzc Het Perrehof Peer. 
 

6. Stand van zaken bouw assistentiewoningen De Bloesem 
Het centrum voor dagverzorging en 3 assistentiewoningen (Hoekstraat) zijn in gebruik genomen. 

In de Nieuwstraat is de bouw van 35 assistentiewoningen nog niet afgerond. De door de aannemer zelf 

aangegeven opleveringsdatum van 31 augustus 2020 is door hen verschoven naar 5 oktober 2020.  

Er wordt een aangetekend schrijven verstuurd naar de aannemer om onze rechten te vrijwaren. 

 
7. Varia. 

- 


