
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Bestuur 
 

Jaarrekening en financieel verslag worden goedgekeurd om voor te leggen aan de Algemene Vergadering. 

De punten van de Algemene Vergadering worden voorbereid. 

Wijzigingen mandatarissen 

- Dhr. Paul Heyvaert (Waasmunster) heeft zijn ontslag aangeboden als raadgevend lid van de Raad van 

Bestuur.  Mevr Dominique Roelandt wordt voorgedragen aan de Algemene Vergadering. 

- Mevr. Lydia Nies (Zele) is niet langer vertegenwoordiger van de gemeente Zele in de Algemene 

Vergadering.  Zij wordt opgevolgd door Dhr. Steven Lories. 

 

 

Algemene Vergadering 

 
Goedkeuring van de Jaarrekening en financieel verslag 2016. 

Kwijting wordt verleend aan de bestuurders en de Commissaris-Revisor. 

Goedkeuring activiteitenverslag 2016. 

Benoeming Raadgevend lid van de Raad van Bestuur en voorstelling nieuwe mandataris AV voor gemeente 

Zele 

Mevr. Liesbet Jacobs geeft toelichting bij de start van de persoonsvolgende financiering. (zie bijlage) 

De oneerlijkheid die in de transitie werd gecreëerd bij de gebruikers die reeds in de zorg zaten is 

onaanvaardbaar. Drie voorzieningen dienden een klacht in bij de Raad van State. Blijdorp besliste om, samen 

met nog 27 andere voorzieningen en betrokkenen (die samen meer dan 3.000 gebruikers vertegenwoordigen) 

om deze klacht te steunen als ‘tussenkomende partij’. De vergadering bevestigt dat alle rechtsmiddelen uitgeput 

moeten worden om deze situatie trachten recht te trekken. 

Door de start van de PVF wordt nu ook mogelijk gemaakt dat de +21-jarigen die nog begeleid worden in het 

MFC (Multifunctioneel Centrum – jongeren), gefaseerd een budget zullen krijgen voor de overstap naar de 

volwassenen. Hier wil Blijdorp voor de gebruikers die voor Blijdorp kiezen, zijn verantwoordelijkheid blijven 

opnemen. 

Dit heeft echter gevolgen voor de infrastructuur. Mevr. K. Van Hoey geeft toelichting bij de stand van zaken 

van het masterplan. (zie bijlage). Gezien de grote uitdagingen die voor ons liggen en gezien de onduidelijkheid 

die nog steeds bestaat rond de VIPA-subsidies, zullen we dit niet meer alleen kunnen financieren en zullen 

andere opties onderzocht worden. 

- Door een gewijzigde regelgeving zal de Provincie Oost-Vlaanderen uit Blijdorp III moeten treden ten 

laatste op 31/12/2018. Momenteel zijn gesprekken lopende om op zoek te gaan naar een manier waarbij de 

Provincie de middelen toch via een ander kanaal ten goede kan laten komen van onze doelgroep. Er wordt 

gestreefd om voor eind 2017 een concrete overeenkomst te hebben. Dhr. Jo De Cuyper, lid van de 

Algemene Vergadering van Blijdorp III, wil bijstaan in deze dialoog en zoektocht naar een concrete 

oplossing. Op dit moment wordt niet aan de andere gemeenten gevraagd om de aandelen van de Provincie 

over te nemen. De verschillende pistes worden verder onderzocht. 

- De samenwerking met andere voorzieningen wordt verder onderzocht: 

o Met de collega-voorzieningen in Buggenhout Avalon en Eindelijk, worden er stapjes gezet in de 

opportuniteiten die zich voordoen. 

o Er is ook een voorstel om binnen een intersectorale samenwerking in de regio een Preventiedienst 

(veiligheid en bescherming van het welzijn op het werk) op te richten voor Blijdorp, St. Blasius, 

Trento en Hieronymus. 
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