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De voonítter van de roød voot møøtschappeliik wehÜn venoekt de mad wot
maatschappelijk welzijn te vergaderen op maandøg 25 moort 2079 om 20 uur in

de raadzaal van het gemeentehuìs.

DAGORDE

Openbare zlttíng

L. Vraag van de voorz¡tter om het aanvullend agendapunt aangebracht door de

Groen-fractie bij hoogdringendheid te bespreken.

Na de eventuele goedkeuring van agendapunt 1:

Aanvullend agendøpunt aøngebracht door de Groen'fractle
Z. Werking woonzorgcentrum De Ravestein

De algemeen directeur, DE

Johan Smits Steven Mich
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Aonvullend agendapunt aangebrøcht door de Groen-lractìe
Toelichtins door de Groen-fractie:
Het woonzorgcentrum De Ravestein staat op de lijst onder verscherpt toezicht van de Vlaamse Zorginspectie. De

gemeente heeft hier een PPS-overeenkomst en er is een overlegorgaan waarbij 3 schepenen zijn afgevaardigd.

Welke act¡es zal het college ondernemen om een kwalitatieve en transparante zorgverlening binnen dit
woonzorgcentrum op te nemen en om ervoor te zorten dat de inwoners van Boortmeerbeek kunnen rekenen op

een correcte zorgverlening. Dient de PPS-overeenkomst niet herzien te worden?

Büeenroep¡ng ruod voor møoøchoppelijk welzijn von moondog 25 maort 2079 2/2


