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 Art. 1 – In toepassing van art. 5 en volgende van het Ministerieel Besluit van 12.08.2005 houdende 

bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, tot het 

aanpassen van de volgende prijzen van het dagverzorgingscentrum Collectieve Autonome Dagopvang K. 

Andries, Lazarusbron 8 te Maldegem aan de index:  

1. uurtarief : het huidig uurtarief van 3,38 euro wordt verhoogd naar 3,44 euro; 

2. het forfait per rit voor vervoer naar en van de opvang : het huidig tarief van 2,08 euro wordt verhoogd 

naar 2,12 euro; 

 

Art. 2 – De onder art. 1 bedoelde aanvraag tot aanpassing van de dagprijzen aan de index, onmiddellijk 

elektronisch ter kennis te brengen aan het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid;  

 

Art. 3 – Dat de nieuwe, aan de index aangepaste gebruikersprijzen, zoals bedoeld in art. 1 van onderhavig 

besluit, zonder tegenbericht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, zullen worden toegepast met ingang 

van 01.03.2018, na voorafgaande en tijdige melding aan de residenten;  

 

Art. 4 - In toepassing van art. 2 en volgende van het Ministerieel Besluit van 12.08.2005 houdende bijzondere 

bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, tot het indienen van een 

aanvraag tot aanpassing van de prijs van een warme maaltijd, aangeboden in de Collectieve Autonome 

Dagopvang Cado K. Andries, Lazarusbron 8 te Maldegem en als dusdanig aangerekend via de 

gebruikersfactuur als toeslag, met 0,10 euro, waardoor de nieuw, aangevraagde prijs 6,30 euro per maaltijd 

wordt;  

 

Art. 5 – De onder art. 4 bedoelde verhoging van de prijs van de maaltijd, onmiddellijk elektronisch aan te 

vragen bij het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Overheid;  

 

Art. 6 – Dat de nieuwe, toegestane maaltijdprijzen, zoals bedoeld in art. 1 en art. 2 van onderhavig besluit, 

mits goedkeuring door het Agentschap Zorg & Gezondheid, volledig zullen worden toegepast met ingang van 

01.03.2017, na voorafgaande en tijdige melding aan de gebruikers;  

 

Art. 7 – Deze beslissing in toepassing van art. 187 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 ter kennis te 

brengen middels aanplakking aan het administratief centrum;  

 

Art. 8 – Deze beslissing in toepassing van art. 254 en volgende van het OCMW-decreet van 19.12.2008 ter 

kennis te brengen aan de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en het College van Burgemeester en 

Schepenen en ter inzage te leggen van het publiek overeenkomstig art. 254, 2°. 

 

 


