Agentschap Binnenlands Bestuur
De heer Provinciegouverneur
Vlaams Administratief Centrum
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
Ons kenmerk: 2022/08/GH/PV

Uw kenmerk:

Datum: 4/5/2022

Geachte,
Overeenkomstig artikel 485 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, vindt u hierna de lijst
van de besluiten die werden genomen door de raad van bestuur in zitting van 27 aprilt 2022.
Deponeren liquiditeiten bij de Deposito- en Consignatiekas
De raad van bestuur keurt goed dat een bedrag van 2 miljoen euro geplaatst wordt bij de Deposito- en
Consignatiekas en geeft machtiging aan de Financieel Directeur om hiervoor de nodige formaliteiten te
ondernemen.
Toetreding tot OFP PROLOCUS voor 2de pensioenpijler
De raad van bestuur gaat akkoord met:
•
•

de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de
toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement met een basisbijdrage van 3% op het
pensioengevend loon.

De raad van bestuur neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en
luik VVSG) en de statuten.
De raad van bestuur beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS
(Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene
Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.
De raad van bestuur gaat akkoord met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen
en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor
rekening van OFP PROLOCUS.
De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon.
De raad van bestuur gaat akkoord met het toepassen van een inhaaltoezegging voor de eerste twee
kwartalen van 2022.
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De algemeen directeur van Zorgbedrijf Harelbeke wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van OFP PROLOCUS. De directeur mens & organisatie wordt aangeduid als
vervanger van voorgaande indien hij niet aanwezig kan zijn.
De voorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
Versnelde indexatie zorgvoorzieningen
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel om een versnelde indexatie toe te passen op
basis van de index van de maand mei 2022 en waarvan het tarief toegepast wordt vanaf 1 augustus 2022
dit voor zowel de woonzorgcentra als de groep van assistentiewoningen en het centrum voor
dagverzorging.

Namens de raad van bestuur

algemeen directeur
Gerdy Haes

voorzitter
Lynn Callewaert
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