
 
 
 
BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE WELZIJNSVERENIGING TER NETHE 
LOKAAL BESTUUR HULSHOUT 
ZITTING VAN  MAANDAG 7 MAART 2022  
 

 
Aanwezig:  
Saskia Luyten: voorzitter. 
Karolien Laeremans, Elias De Wever, Dorien Van Opstal, Britt De Ceuster: leden raad van bestuur. 
Anja Paepen: die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt. 
Afwezig: Rist Heylen. 
 

 

1. BESLISSING: WV Ter Nethe. Goedkeuring notulen raad van bestuur 14 februari 2022. 

De raad van bestuur keurt de notulen van de raad van bestuur op 14 februari 2022 goed. 

 

2. BESLISSING: WV Ter Nethe. Vaststelling organogram Welzijnsvereniging Ter Nethe. 
De raad van bestuur stelt het organogram van Welzijnsvereniging Ter Nethe vast. 

 

3. BESLISSING: WV Ter Nethe. Vaststelling van het model terbeschikkingstelling van het statutair 

personeel geldig vanaf 01/04/2022. 

De raad van bestuur stelt het model terbeschikkingstelling van het statutair personeel geldig vanaf 

01/04/2022 vast. 

 

4. BESLISSING: WV Ter Nethe. Vaststelling van het model addendum op de arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur voor contractueel personeel geldig vanaf 01/04/2022. 

De raad van bestuur stelt het model addendum op de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 

contractueel personeel geldig vanaf 01/04/2022 vast. 

 

5. BESLISSING: WV Ter Nethe. Vaststelling van het model addendum op de arbeidsovereenkomst 

van bepaalde duur voor contractueel personeel geldig vanaf 01/04/2022. 

De raad van bestuur stelt het model addendum op de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 

contractueel personeel geldig vanaf 01/04/2022 vast. 

 

6. BESLISSING: WV Ter Nethe.  Goedkeuring behoud van de huidige RPR en AR voor personeel van 

het woonzorgcentrum en dienst maaltijden aan huis voor Welzijnsvereniging Ter Nethe tot 

nieuwe RPR en AR is opgesteld en goedgekeurd. 

De raad van bestuur keurt het behoud van de huidige RPR en AR goed voor het personeel van het 

woonzorgcentrum en dienst maaltijden aan huis voor Welzijnsvereniging Ter Nethe tot de nieuwe RPR 

en het nieuwe AR is opgesteld en goedgekeurd. 

 

7. BESLISSING: WV Ter Nethe.  Goedkeuring toewijzing IFIC-functies personeel Welzijnsvereniging 

Ter Nethe. 

De raad van bestuur keurt de IFIC functietoewijzingen voor Welzijnsvereniging Ter Nethe goed. 

 

8. BESLISSING: WV Ter Nethe.  Goedkeuring bijkomende verlofdagen vanaf 52 jaar voor personeel 

binnen Welzijnsvereniging Ter Nethe dat niet kan genieten van ADV maatregelen. 

De raad van bestuur beslist om de bijkomende verlofdagen vanaf 52 jaar voor personeel binnen 

Welzijnsvereniging Ter Nethe dat niet kan genieten van ADV maatregelen integraal te bekijken met de 

nieuw op te maken RPR.  

 

9. KENNISNAME: WV Ter Nethe. Aanvraag tot afwijking van de tewerkstellingsverbintenis in 

toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 bij de Sociale Maribel. 

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvraag tot afwijking van de tewerkstellingsverbintenis in 

toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 bij de Sociale Maribel. 



10. BESLISSING: WV Ter Nethe. Goedkeuring aansluiting GiD PBW van IOK voor Welzijnsvereniging 

Ter Nethe. 

De raad van bestuur van Welzijnsvereniging Ter Nethe beslist om vanaf 1 april 2022 als apart bestuur bij 

de GiD PBW van IOK aan te sluiten en vraagt aan het dagelijks bestuur van deze dienst om een 

uitbreiding van hun KB van vergunning aan te vragen voor het toetreden van Welzijnsvereniging Ter 

Nethe tot de GiD PBW IOK. 

 

11. BESLISSING: WV Ter Nethe. Vaststelling meerjarenplanning (MJP) voor Welzijnsvereniging Ter 

Nethe. 

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2022-2025 voor Welzijnsvereniging Ter Nethe vast. 

 

12. BESLISSING: WV Ter Nethe. Goedkeuring samenstelling BOC en HOC. 

De raad van bestuur beslist om de samenstelling van het HOC en BOC goed te keuren. 

 

13. BESLISSING: WV Ter Nethe. Intentieverklaring tot OFP Prolocus. 

De raad van bestuur verklaart zijn intentie om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP 

PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG). 

 

14. VRAAG: WV Ter Nethe. Visie, missie en strategie WV Ter Nethe. – TA (Rist Heylen) 

Na toelichting zonder stemming afgesloten. 

 
Publicatiedatum: 10 maart 2022 

 
  

 


