Zitting van 24 september 2015

Raad voor Maatschappelijk
Welzijn
Ontwerpbesluit

OCMW Maatschappelijke Integratie en
Ontplooiing

31

2015_RMW_00622 Maatschappelijke

hulpverlening aan residenten Verhoging ligdagprijzen Zorgbedrijf vanaf 1
augustus 2015 - MCOM_20150908 RMW_20150924 - Goedkeuring

Auteur
Annemie Pype

Motivering
Aanleiding en context
Op de Raad Concern van 5 juli 2011 werd goedkeuring verleend aan de wijziging aanrekening
ligdagprijzen door het Zorgbedrijf Antwerpen waarbij voor alle nieuwe plaatsingen vanaf 1 juni 2011
afgestapt werd van een all-in ligdagprijs. In die raadszitting werd eveneens beslist dat elke toekomstige
prijsaanpassing opnieuw ter goedkeuring aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient te worden
voorgelegd.
Op 28 juli 2015 keurde de prijzendienst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een
nieuwe prijsverhoging goed voor de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen. Deze
prijsverhoging gaat in vanaf 1 augustus 2015.
Argumentatie
Op de Raad Concern van 5 juli 2011 werd beslist dat elke toekomstige prijsaanpassing opnieuw ter
goedkeuring aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dient te worden voorgelegd.
De nieuwe prijzenstructuur heeft impact op het bedrag dat het OCMW ten laste zal nemen voor de
verblijfs- en medische kosten van nieuwe residenten die opgenomen worden in de woonzorgcentra van
het Zorgbedrijf vanaf 01/08/2015.
Voor de residenten, opgenomen vóór 01/08/2015 blijven de prijzen ongewijzigd. Wegens beperkte
inflatie wordt er ook geen indexatie uitgevoerd.
Het bedrag van de medische verzekering blijft ongewijzigd (5,76 euro per dag).
De lijst met de nieuwe lidagprijzen van het Zorgbedrijf wordt als bijlage toegevoegd.
Samengevat zijn de nieuwe maximum prijzen die zullen worden toegepast vanaf 1 augustus 2015:
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Algemene eenheidsprijs* Medische verzekering

Supplement kortverblijf Telefoon op kamer

Bewoners vanaf 1/8/2015

67,53 euro per dag

5,76 euro per dag

10% ligdag

3,75 euro per maand

Bewoners vanaf 1/6/2014

67,53 euro per dag

5,76 euro per dag

10% ligdag

3,75 euro per maand

Bewoners vanaf 1/6/2013

66,44 euro per dag

5,76 euro per dag

10% ligdag

3,75 euro per maand

Bewoners vanaf 1/6/2012

65,36 euro per dag

5,76 euro per dag

10% ligdag

3,75 euro per maand

Bewoners vanaf 1/6/2011

64,33 euro per dag

5,76 euro per dag

10% ligdag

3,75 euro per maand

Bewoners all-in

57,09 euro per dag

Niet van toepassing

Niet van toepassing

3,75 euro per maand

* maximumprijs inclusief medische verzekering
* kortingen in functie grootte of comfort van de kamer of soort afdeling

De algemene eenheidsprijs is de prijs voor een standaard comfort+ kamer, dit is:
een éénpersoonskamer
die in de laatste 12 jaar grondig vernieuwd werd
van minstens 25 m² incl. sanitaire cel
en met een individuele toilet en individuele wastafel op de kamer.

Afhankelijk van welke kamer beschikbaar is op het moment van de opname in het woonzorgcentrum,
kan een korting toegekend worden voor een kleine kamer, of een tweepersoonskamer, of een kamer
waar niet alle nodige comfort is, zoals een individueel toilet. Hierdoor is er een aparte tarievenreeks
voor deze groep bewoners, met prijzen per woonzorgcentrum en per kamer. Het zijn deze prijzen die nu
worden verhoogd voor opnames vanaf 01/08/2015. Het Zorgbedrijf meldt dat de reële globale,
gemiddelde prijsverhoging per dag slechts 0,31 euro bedraagt.
Sinds het verlaten van het all-in principe in 2011 werden 5 prijsverhogingen toegepast. De algemene
eenheidsprijs voor een nieuwe opname is hierdoor met 13% gestegen in de periode 2011-2015. Met de
laatste prijsverhoging wordt de maximum ligdagprijs niet verhoogd.
De nieuwe ligdagprijzen Zorgbedrijf hebben ook een impact op de tussenkomst OCMW bij residenten
in de privé-woonzorgcentra. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste af te stappen van het oude
systeem met een geplafonneerde ligdagprijs en het principe toe te passen waarbij de goedgekeurde
ligdagprijzen van de privé-woonzorgcentra aanvaard worden, in die mate dat de ligdagprijzen in
dezelfde prijscategorie vallen als deze aangerekend door het Zorgbedrijf Antwerpen. Iedere verhoging
vanuit het Zorgbedrijf zorgt bijgevolg voor een hogere maximumprijs die wordt gehanteerd bij het
verlenen van tussenkomst in een privé-woonzorgcentrum. Met de aanpassing ligdagprijzen vanaf
01/08/2015 wijzigt de limiet voor de privé-woonzorgcentra niet.
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Financiële gevolgen
Ja

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist de nieuwe ligdagprijzen woonzorgcentra Zorgbedrijf die
gehanteerd worden vanaf 1 augustus 2015 goed te keuren.

OCMW Antwerpen voert uit:
Departement
MI/MHR

Actie
Interne communicatie nieuwe ligdagprijzen

Timing
Na goedkeuring

De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan:
Aantal kopieën

Aan wie

Verwachte actie

Artikel 2
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten

Bedrag opbrengsten

Subsidies
Bedrag:
Wie keert subsidie(s) uit:
Rekeningen
Profit center:
Grootboekrekening:
Kostenplaats:
Projectnummer
(voor investeringen):
Budget
Is voorzien in budget:
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Budgetpositie:
Budgetplaats:
Budgetbedrag:
Akkoord voor uitvoering door de financial controller
Naam:
Paragraaf:
Uitvoerder order
Naam:
Financiële weerslag:
Omschrijving

Bedrag in euro

Profitcenter

Kostenplaats

Bijlagen
1. Bijlage bij dit besluit:rechtzetting van lijst ligdagprijzen dossier 2015_reeel_communicatie.xlsx
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