TOEGEVOEGD AGENDAPUNT 34

GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING TOEGEVOEGD AGENDAPUNT*
Voor behandeling in :
de gemeenteraad (**) van 27/01/2020
de raad voor maatschappelijk welzijn (**) van
Indiener Thijs Verbeurgt
Agendapunt (omschrijving) De ligdagprijzen van Mechelse woonzorgcentra en
de impact van het beleid binnen het Zorgbedrijf Rivierenland op de
betaalbaarheid in de toekomst.
Toelichtende nota
De voorbije weken brachten verschillende kranten een overzicht van de
rusthuisprijzen in Vlaanderen. Ook de regionale verschillen werden hier in
kaart gebracht. In Mechelen is het WZC Hof van Egmont momenteel het
goedkoopste woonzorgcentrum met een ligdagprijs van €52,53. De
Lisdodde, ook van het Zorgbedrijf Rivierenland is momenteel de op één na
duurste in onze stad met een ligdagprijs van €64,41. De duurste is WZC De
Muze (€73,16).
Reeds een tijd terug besliste het Zorgbedrijf de ligdagprijs in de
woonzorgcentra die het Hof van Egmont zullen vervangen de ligdagprijs in te
stellen op €70. Door deze beslissing zullen alle publieke woonzorgcentra in
Mechelen in één klap bij de duurste van Mechelen horen en verdwijnt ook
het enige nog iets of wat betaalbare alternatief voor de private
woonzorgcentra.
Dit brengt de betaalbaarheid van de oude dag van veel Mechelaars die hun
leven lang hebben bijgedragen in het gedrang.
Voorstel van beslissing
Toegevoegd agendapunt (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

De gemeenteraad:
Artikel 1: verzoekt het stadsbestuur tot het invoeren van een gegarandeerde
laagste ligdagprijs in de publieke woonzorgcentra als betaalbaar alternatief
voor de private spelers.
Artikel 2: verzoekt de stadsbestuur aan te dringen bij het Zorgbedrijf
Rivierenland tot een herziening van de beslissing tot het verhogen van de
ligdagprijs in de Mechelse woonzorgcentra.
Artikel 3: vraag het stadsbestuur om samen met de SARS de invoering van
een maximumfactuur in alle woonzorgcentra in Vlaanderen te bepleiten bij
de Vlaamse overheid

Datum en handtekening (of naam indien per e-mail)
22/01/2019
Thijs Verbeurgt
*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk
op woensdag vóór de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger
teneinde de administratie toe te laten het voorstel te onderzoeken.
(Toepassing artikel 3 § 1van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in
zitting van 29 april 2019 en artikel 3 § 1van het Huishoudelijk reglement van de raad voor
maatschappelijk welzijn goedgekeurd in zitting van 24 juni 2019)
**schrappen wat niet past.
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Toegevoegd agendapunt (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

