Zolang het Collectief Overleg niet kan samenkomen omwille van corona, neemt het Bureau
de lopende zaken waar en lees je hier wat er op het Bureau werd besproken.

Vergadering van 22 december 2021
Aanwezigen: Danny Audenaert, Griet Bogaert, Francis Maton, Piet Van Rompu
Genodigden: Ria De Keyser (algemeen directeur), Marieke Van Hecke (financieel directeur)
1. Door covid kan het collectief overleg niet doorgaan. Hierdoor is het geplande collectief
overleg van 22 november 2021 in Home Thaleia afgelast. Het collectief overleg zal pas
opnieuw kunnen samenkomen als de covid dit toelaat. Helaas weten we niet wanneer. Om
deze leegte op te vangen zal het bureau om de 6 weken samenkomen. Zo hebben we op
22 december 2021 een vergadering gehad en is een volgend bureau ingepland op 8
februari 2022. Normaal wordt er van een vergadering van het bureau geen verslag
opgemaakt. Zolang het collectief overleg niet kan doorgaan, zal er wel een verslag gemaakt
worden dat aan alle leden van het collectief overleg wordt doorgestuurd.
2. Toelichting financieel jaarverslag DVC De Triangel door Marieke Van Hecke - conclusies na
overlopen van de balansrubrieken, de resultaten en het financieel beheer: DVC De Triangel
is een financieel gezonde organisatie met o.a. stijging van het netto-bedrijfskapitaal,
voldoende cashflow (liquide middelen), voldoende middelen om in de toekomst nieuwe
investeringen uit te voeren (renovatie, nieuwbouw).
3. Zoals beslist op de Raad van Bestuur van DVC De Triangel en met een positief (niet
bindend) advies van het Collectief Overleg worden onderstaande prijsstijgingen
doorgevoerd:
•

kost busvervoer van en naar de voorziening (aanpassing in 2 keer)
€ 3

fase 2 (2022)
€ 5

3-10 km

€ 5

€ 10

>10 km

€ 10

€ 15

0-3 km

•

fase 1 (2021)

kost huur aangepaste bedden (de huidige huurprijs is € 4,5 per maand). Dit zal in 2
keer verhoogd worden:
- in 2022 verhoging naar € 12,5
- in 2023 verhoging naar € 25

4. Woon- en leefkosten
•
•
•

Indexering (ongeveer + 2,5 %) vanaf 1 januari 2022 (inkomsten gebruikers worden
ook geïndexeerd)
Na verwerking van de boekhoudkundige gegevens 2021 wordt een evaluatie gemaakt
voor woon- en leefkosten.
Om een correcte evaluatie van de woon- en leefkosten te kunnen maken, vraagt het
bureau om een gedetailleerde berekening te maken waaruit de oorsprong van elke

rubriek van de woon- en leefkosten duidelijk wordt = vanuit boekhoudkundige
gegevens de afleiding (in grote subgroepen zoals personeel, afschrijvingen,
materiaal) naar de rubrieken van de woon- en leefkosten. Dvc De Triangel zal dit
medio 2022 overmaken aan het Bureau en daaropvolgend ter bespreking voorleggen
aan het Collectief Overleg.
5. Vraag naar CO2-meters en ventilatie: wegens tijdsgebrek verschoven naar volgende
vergadering.
6. Volgende samenkomst van het Bureau: 8 februari 2022
Francis Matton

