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Openbare Zitting
1. AANPASSING DAGPRIJS WOONZORGCENTRUM DE ZATHE.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en haar latere wijzigingen;
Gelet op de volgende definitie: inwoners = personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april
1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden;
Gelet op het besluit van de raad dd. 28 januari 2014 waarbij vanaf 1 maart 2014 de dagprijs voor
de bewoners die op 30 november 2013 verbleven in het oude woonzorgcentrum en die verhuisd zijn
naar het nieuwe woonzorgcentrum "de Zathe" en die niet akkoord gaan met de nieuwe
verblijfsovereenkomst bepaald wordt op € 47,5 per persoon. Aan personen die ingevolge art. 2 § 1
van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt, in
toepassing van art. 3 van het K.B. van 9 mei 1984, een korting toegestaan. Vanaf 1 maart 2014 wordt
de dagprijs voor de bewoners die op 30 november 2013 verbleven in het oude woonzorgcentrum en
die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum "de Zathe" en die niet akkoord gaan met de
nieuwe verblijfsovereenkomst en die als Nieuwpoortenaar dienen beschouwd te worden, bepaald op
€ 43 per persoon;
Gelet op het besluit van de raad dd. 13 april 2016 waarbij beslist werd dat vanaf 1 juni 2016 de
dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe
woonzorgcentrum bepaald wordt op € 52,25 per persoon. Aan personen die ingevolge art. 2 § 1 van
de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt, in
toepassing van art. 3 van het K.B. van 9 mei 1984, een korting toegestaan. Vanaf 1 juni 2016 wordt de
dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe
woonzorgcentrum en die als Nieuwpoortenaar dienen beschouwd te worden, bepaald op € 47,30 per
persoon;
Gelet op het besluit van de raad dd. 22 juni 2016 waarbij beslist werd dat vanaf 1 september 2016
ingevolge indexaanpassing de dagprijs van het woonzorgcentrum "de Zathe" bepaald wordt op €
56,79 per persoon. Voor de personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende
het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als
Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt de dagprijs ingevolge indexaanpassing vanaf
1 september 2016 bepaald op € 52,73 per persoon. Vanaf 1 september 2016 wordt ingevolge
indexaanpassing de dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar
het nieuwe woonzorgcentrum bepaald op € 52,99 per persoon. Voor de bewoners van het oude
woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum die ingevolge art. 2 § 1 van de
wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt de dagprijs
ingevolge indexaanpassing vanaf 1 september 2016 bepaald op € 47,97 per persoon;
Gelet op het besluit van de raad dd. 28 juni 2017 waarbij beslist werd om vanaf 1 september 2017
ingevolge indexaanpassing de dagprijs van het woonzorgcentrum "de Zathe" bepaald wordt op
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€ 57,75 per persoon. Voor de personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt de dagprijs ingevolge
indexaanpassing vanaf 1 september 2017 bepaald op € 53,62 per persoon. Vanaf 1 september 2017
wordt ingevolge indexaanpassing de dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die
verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum bepaald op € 53,89 per persoon. Voor de bewoners
van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum die ingevolge art.
2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden,
wordt de dagprijs ingevolge indexaanpassing vanaf 1 september 2017 bepaald op € 48,78 per
persoon;
Gelet op het besluit van de raad dd. 24 oktober 2018 waarbij beslist werd om vanaf 1 januari 2019
ingevolge indexaanpassing de dagprijs van het woonzorgcentrum "de Zathe" bepaald wordt op
€ 59,04 per persoon. Voor de personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt de dagprijs ingevolge
indexaanpassing vanaf 1 januari 2019 bepaald op € 54,82 per persoon. Vanaf 1 januari 2019 wordt
ingevolge indexaanpassing de dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die
verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum bepaald op € 55,10 per persoon. Voor de bewoners
van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum die ingevolge art.
2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden,
wordt de dagprijs ingevolge indexaanpassing vanaf 1 januari 2019 bepaald op € 49,87 per persoon;
Overwegende dat voorgesteld wordt om op de in voormelde besluiten goedgekeurde prijzen de
toegestane indexaanpassing toe te passen;
Gelet op de bijgevoegde nota van dhr. Luc De Blieck, directeur van WZC De Zathe;
Overwegende dat als basis voor de indexaanpassing de index van maart 2019, nl. 133,23
genomen kan worden voor al de bewoners van het woonzorgcentrum; dat de index 145,74 voor
februari 2022 bedraagt en dit een verhoging van 9,39 % betekent;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2019 de dagprijs van woonzorgcentrum De Zathe ingevolge de
indexaanpassing bepaald wordt op € 59,04 per persoon;
Overwegende dat voor de personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, de dagprijs ingevolge indexaanpassing
vanaf 1 januari 2019 bepaald wordt op € 54,82 per persoon;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2019 de dagprijs van woonzorgcentrum De Zathe ingevolge de
indexaanpassing bepaald wordt op € 55,10 voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die
verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum;
Overwegende dat voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het
nieuwe woonzorgcentrum die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten
laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als
Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, de dagprijs ingevolge indexaanpassing vanaf 1
januari 2019 bepaald wordt op € 49,87 per persoon;
Overwegende dat de laatste indexering dateert van 1 januari 2019;
Overwegende dat de index van de consumptieprijzen in maart 2019 133,23 bedraagt en in februari
2022 145,74 gebeurde de berekening van de nieuwe mogelijke dagprijs die kan ingaan ten vroegste
30 dagen nadat die meegedeeld is aan de bewoners;
BESLUIT: 17 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
Art.1. Vanaf 1 juli 2022 ingevolge indexaanpassing de dagprijs van het woonzorgcentrum "de
Zathe" te bepalen op € 64,58 per persoon.
Art.2.

Voor de personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten
laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als
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Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt de dagprijs ingevolge
indexaanpassing vanaf 01.07.2022 bepaald op € 59,97 per persoon.
Art.3.

Vanaf 1 juli 2022 wordt ingevolge indexaanpassing de dagprijs voor de bewoners van het
oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum bepaald op €
60,27 per persoon. Voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar
het nieuwe woonzorgcentrum die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende
het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt de dagprijs ingevolge
indexaanpassing vanaf 1 juli 2022 bepaald op € 54,55 per persoon.

Art.4.

Alle belanghebbenden worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Art.5.

De toepassing van de nieuwe dagprijs wordt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid,
Koning Albert II-laan 35 bus 33 te 1030 Brussel meegedeeld.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan het WZC.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 19 mei 2022
Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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