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Kijk-op Actua @ 
Gent, 10 februari 2011 

Aan de leden van de 5e commissie – Bevoegdheden van 5e gedeputeerde de heer Eddy Couckuyt 
Aan de Provincieraadsleden 
Aan het personeel en directie van het Provinciaal ZORGcentrum Lemberge 
 
Geachte 
 
Naar aanleiding van het samenkomen van de 5e commissie van vandaag, geven wij u in bijlage een 
‘korte’ historiek van de gebeurtenissen naar ingenomen standpunten en het overleg met de 
vakorganisaties. 
 
Een aantal topics ‘letterlijk overgenomen uit de officiële verslaggeving’: 

1. HOC 05/11/2005 Resultaat van de audit: 

a. Er zijn 2 grote oorzaken waardoor minder goed gescoord wordt: 

i. Financiële gevolg invoering van het statuut Kelchtermans en anderzijds het gevolg is 

van een te hoog ziektecijfer. 

ii. De algemene organisatie van zowel het zorgdepartement als van de onderhouds- en 

keukendiensten. Hierbij wordt beklemtoond dat het vooral gaat om organisatorische 

aspecten die zowel intern als extern zullen onderzocht worden. 

2. HOC 17/03/2006 

a. De voorzitter stelt dat de juridische structuur van de instelling eindelijk een definitief karakter 

heeft gekregen. De zorg rond het voort bestaan van de instelling is definitief van de baan. 

Men kan zich nu focussen op de eigenlijke inhoudelijke werking van het centrum. De 

voorzitter onderstreept dat een dankwoord naar het personeel hier op zijn plaats is. Zij 

bleven steeds in moeilijke omstandigheden plichtsbewust hun job doen. 

3. HOC 25/6/2007:  

a.  Toekomst van de instelling: 

b. De vakbond drukt zijn bezorgdheid uit over de toekomst van het zorgcentrum. De vakbond 

betreurt de zoveelste audit alsook de negatieve berichtgeving van buitenshuis die blijft 

aanhouden… 

c. De voorzitter duidt erop dat de instelling inderdaad een groot verlies heeft waarbij de leden 

van de raad van bestuur … 

d. Als de elementen die invloed hebben op het verlies gekend zijn, zullen de cijfers 

geobjectiveerd worden.  Hierdoor kan de kritiek weerlegd worden. 

4. HOC 24/10/2007:  

a. De voorzitter engageert zich ertoe de vakbonden regelmatig te rapporteren aangezien ook hij 

ervan overtuigd is dat ook hun inbreng een waardevolle insteek kan zijn in het geheel. 

 

Vijfde commissie Provincie OVL 
‘Dossier Provinciaal ZORGcentrum Lemberge’ 
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5. HOC 18/11/2008 Punten aangebracht door de vakbond: 

a. Toekomst van ons zorgcentrum: 

b. De vakbond vraagt stand van zaken mbt de consequenties van de audit en het 

synergieonderzoek dat gevoerd wordt tussen het OCMW Merelbeke en ons zorgcentrum; 

studie in opdracht van de gemeente Merelbeke. 

c. De voorzitter stelt dat er in het verleden te weinig investeringen gebeurd zijn…. 

d. De vakbond merkt op dat het verlies van ons zorgcentrum evenwel beter is dan het 

gemiddelde cfr. audit. 

e. De voorzitter stelt dat Lemberge als één geheel zal behandeld worden alsook dat ons 

zorgcentrum in de openbare sector moet blijven 

6. HOC 4/2/2010 Varia: 

a. De vakbond informeert naar de toekomst van ons zorgcentrum 

b. De voorzitter deelt mede dat er geen verdere gesprekken gevoerd zijn met de provincie. ….. 

c. Dhr. Wieme dringt aan op het behoud van het openbaar karakter van het centrum en vraagt 

syndicale betrokkenheid  van bij de aanvang van het overnameproces teneinde voldoende 

draagvlak te creeren bij het personeel. Dhr Maes geeft aan dat de provincie ervoor zal zorgen 

dat er een toekomst kan gerealiseerd worden voor ons zorgcentrum. 

7. HOC 25/01/2011 

a. Het officiële verslag hebben wij nog niet ontvangen. 

 

Naar aanleiding van de actie op 26/01/2011 
We vernemen via de media (krant van 27/01/2011) dat er een geraamd verlies is van € 556.791 (budget 
zie volledige nota, in een vroegere meerjarenplanning waren de geraamde tekorten het dubbele van 
wat gerealiseerd is). 
 
Een duidelijk bewijs dat er een inspanning is geleverd door het personeel!  
 
Toch nog een detail van de begroting en alsook ten opzichte van de totale begroting van de provincie. 
 
Geraamde budget Provincie Oost-Vlaanderen voor 2011 
Inkomsten  € 292 739 484 
Uitgaven: € 260 006 192 
Verschil (+) €   32 733 292 
 
Geraamde budget ZORGcentrum Lemberge € 556.791 (-) 
Er moet nog rekening houden worden dat het provinciebestuur maar voor 54,48 % aandeelhouder is. 
Dus van het totaal van € 556.791 is er maar € 303.340 door de provincie dient gedragen te worden!  
 
Dit is 0,93 % van het geraamde overschot van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Ten opzichte van 
de totale geraamde inkomsten van de Provincie Oost-Vlaanderen is dit 0,10 %. 
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Onze conclusie: 
Iedereen spreekt op alle niveau’s over de vergrijzing en de opvang van de ouderen en alsook over het 
betaalbaar opvangen van ouderenzorg. 
 
Als ACV-Openbare Diensten blijven wij erbij dat het een taak is van de Lokale en provinciale overheden 
om hier hun verantwoordelijkheid op te nemen en een steentje bij te dragen. Wij vinden dat 0,10 % van 
het totale geraamde budget van de Provincie Oost-Vlaanderen toch niet overdreven is, dit voor een 
aanzienlijk deel van zijn bevolking. 
 
We geven hierbij aan dat wij als personeel bereid zijn om de audit van 10 juni 2008, deze grondig te 
bespreken en te implementeren. Tot op heden hebben er naast het toelichten van de audit geen 
verdere besprekingen plaats gevonden. 
 
En alsook bleven concrete maatregelen uit, om een voorbeeld te geven, het aanstellen van een 
algemeen directeur is nog steeds niet gebeurd. 
 

Kortom…. het ZORGcentrum 
LEMBERGE is UNIEK, en het is een 
uniek moment om dit OPENBAAR 

te houden en niet zomaar in de 
etalage te zetten! 

 
Met vriendelijke groeten 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten  Gent-Eeklo 
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Chronologische volgorde van de gebeurtenissen 
ZORGcentrum Lemberge 

 
28/10/2003 ledenvergadering ACV-openbare diensten over situatie Intercommunale 
23/03/2004 ledenvergadering ACV-openbare diensten omtrent problematiek voortbestaan instelling 
25/01/2005 HOC/BOC  punt 7: toekomst instelling: De instelling zal omgevormd worden naar een 

APB= autonoom provinciebedrijf. Voorwaarde is evenwel dat de gemeenten verder blijven 
participeren 

27/01/2005 Raad van Bestuur:  
 aanstelling algemeen directeur SP: mevr. Christine Rouan. Zij neemt de algemene leiding 

en coördinatie van de dienst SP 

 COORDINATOR/ MEVR Martine Haegens, coördineert de directiebijeenkomsten 

28/04/2005 Document: Zoekend naar een passende juridische beheersstructuur: 
   Begroot tekort meerjarenplanning:  

 Voor 2009: 50 039 226 BEF = 1 247 242 €  

 Eff tekort: 740 867 € 

 Voor 2010: 52 167 962 BEF = 1 300 301 € 

 Eff tekort: 563 919 € 

Doorvoeren van een audit 
Engagement van de organen van het centrum dat het saneringsplan zal 
doorgevoerd worden. 

 
20/06/2005 HOC: punt aangebracht door vakorganisaties: 

1. Stand van zaken ivm de omvorming van de instelling naar APB 

 Wachten op convenant met de gemeenten 

Verslag: 
 punt 3: stand van zaken ivm de omvorming van de instelling naar APB 

Provinciale participatie: 20%. Binnen de Provincieraad principieel akkoord tot 

instelling naar een APB. Operatie afronden tegen 1 januari 2006.  

 Punt 4: stand van zaken ivm de audit 

Er is inhoudelijk een goede werking en op financieel vlak kan men de vergelijking 

met vergelijkbare instellingen doorstaan. Resultaten zullen eerlang kenbaar 

gemaakt worden 

 
05/12/2005 HOC: punten aangebracht door de syndicale organisaties: 

8. Stand van zaken ivm omvorming van de instelling naar APB 

De voorzitter schetst de voorgeschiedenis van de instelling en de 
mogelijkheid van omvorming naar het APB en de gerezen moeilijkheden.  
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Er zijn drie mogelijkheden: 

1. VZW 

2. OCMW bedrijf 

3. Autonoom provinciebedrijf 

De voorzitter beklemtoont dat er eindelijk zekerheid zal zijn voor de 
toekomst van de instelling en dit binnen een volledig wettelijk kader. 
Mevrouw Haegens merkt het verschil op met de huidige structuur: in een 
APB is er slechts één aandeelhouder met name de Provincie. 
 

9. Resultaat van de audit: 

Er zijn 2 grote oorzaken waardoor minder goed gescoord wordt: 
1. Financiële gevolg invoering van het statuut Kelchtermans en 

anderzijds het gevolg is van een te hoog ziektecijfer. 

2. De algemene organisatie van zowel het zorgdepartement als 

van de onderhouds- en keukendiensten. Hierbij wordt 

beklemtoond dat het vooral gaat om organisatorische 

aspecten die zowel intern als extern zullen onderzocht 

worden. 

 
15/03/2006 stappenplan omvorming intercommunale naar APB: 

1. RvB Intercom 12/7/2005: principieel akkoord 

2. HOC 17/3/2006: syndicaal overleg 

3. Brief 21/3/2006: oprichting en principebeslissing RvB 

4. Provincieraad 19/4/2006 houdende aanduiding leden RvB APB 

5. Raad van Bestuur Intercom 24/4/2006 

6. BOC 26/4/2006 protocol overdracht personeel 

7. Raad van Bestuur APB 3 mei 2006 

8. Alle personeel krijgen schriftelijk bevestiging van de overname APB 

9. APB per 1/7/06: nieuwe statuten tegen 1/1/2007 

17/03/2006 HOC: punten aangebracht door de werkgever: 
Toelichting stappenplan voor de overdracht van het personeel van de 
intercommunale naar het autonoom provinciebedrijf. 
De voorzitter schetst de stand van zaken. 
De voorzitter stelt dat de juridische structuur van de instelling eindelijk een 
definitief karakter heeft gekregen. De zorg rond het voortbestaan van de instelling 
is definitief van de baan. Men kan zich nu focussen op de eigenlijke inhoudelijke 
werking van het centrum. De voorzitter onderstreept dat een dankwoord naar het 
personeel hier op zijn plaats is. Zij bleven steeds in moeilijke omstandigheden 
plichtsbewust hun job doen. 

26/04/2006 BOC: punten aangebracht door de werkgever: 
1. Protocol tot overdracht van het personeel van de intercommunale naar het APB 



                 
  

VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris  
ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT 

 Poel 7  
9000 GENT 

 (09) 265 43 30 
 (09) 265 43 35 

 
@ openbarediensten.gent@acv-csc.be 
 www.acv-openbarediensten.be 

 
De coördinator schetst de stand van zaken. De raad van bestuur van de 
intercommunale heeft op 24 april het personeel overgedragen. De raad 
van bestuur van het APB zal in zitting van 3 mei 2006 het personeel 
overnemen. 

 
04/04/2007 HOC:  

De voorzitter opent de vergadering met een situering van het zorgcentrum waarbij 
aangestuurd wordt op een goede dialoog. De voorzitter stelt dat de mogelijkheden 
voor het zorgcentrum momenteel niet groot zijn aangezien Lemberge voor de 
provincie geen kerntaak is. Dit geeft een andere besteding van de middelen……. 
Van vakbondszijde wordt gevraagd om zorgzaam om te gaan met het personeel en 
de bewoners. De voorzitter stelt dat de laatste raad van bestuur haar appreciatie 
uitgesproken heeft naar de directie en het voltallig personeel die steeds in 
moeilijke omstandigheden heeft moeten blijven fungeren. Zowel de voorzitter als 
de vakorganisatie sturen aan op een goede start. 
Punt 3: tekort aan verpleegkundigen. De vakbonden vragen om systematisch 
vacatures te plaatsen voor verpleegkundigen.  

25/06/2007 HOC/BOC: 1. Toekomst van de instelling: 
De vakbond drukt zijn bezorgdheid uit over de toekomst van het zorgcentrum. De 
vakbond betreurt de zoveelste audit alsook de negatieve berichtgeving van 
buitenshuis die blijft aanhouden… 
De voorzitter duidt erop dat de instelling inderdaad een groot verlies heeft waarbij 
de leden van de raad van bestuur… 
Als de elementen die invloed hebben op het verlies gekend zijn, zullen de cijfers 
geobjectiveerd worden. Hierdoor kan de kritiek weerlegd worden. 

24/10/2007 HOC/BOC: punten aangebracht door de vakbond: 
2. Toekomst van de instelling 

De vakbond vraagt naar de stand van zaken. Zij melden dat er geruchten de ronde 
doen over een mogelijke overname door het OCMW van Merelbeke. 
De voorzitter stelt die geruchten te kennen, maar herleidt ze ook tot niet meer 
dan geruchten m.a.w. er is geen bestaand scenario in die zin. 
De voorzitter engageert zich ertoe de vakbonden regelmatig te rapporteren 
aangezien ook hij ervan overtuigd is dat ook hun inbreng een waardevolle insteek 
kan zijn in het geheel. 

27/06/2008 HOC: punt aangebracht door de werkgever: 
   Overhandiging auditrapport: 

De voorzitter overhandigt het auditrapport aan de vakbond. De voorzitter stelt dat 
globaal genomen ons zorgcentrum goed scoort: hoge bewonerstevredenheid en 
een hoge personeelstevredenheid. 
Om 14u een personeelsvergadering waarop het rapport toegelicht wordt door 
Probis 

 
18/11/2008 HOC: punten aangebracht door de vakbond 

1. Toekomst van ons zorgcentrum: 
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De vakbond vraagt stand van zaken mbt de consequenties van de audit en het 
synergieonderzoek dat gevoerd wordt tussen het OCMW Merelbeke en ons 
zorgcentrum; studie in opdracht van de gemeente Merelbeke. 
De voorzitter stelt dat er in het verleden te weinig investeringen gebeurd 
zijn…. 
De vakbond merkt op dat het verlies van ons zorgcentrum evenwel beter is 
dan het gemiddelde cfr audit. 
De voorzitter stelt dat Lemberge als één geheel zal behandeld worden alsook 
dat ons zorgcentrum in de openbare sector moet blijven 

 
19/10/2009 HOC: punt aangebracht door de werkgever: 

1. Toekomstplannen van ons zorgcentrum Lemberge 

De voorzitter schetst het kader. In het bestuursakkoord van de 
provincie staat vermeld dat zowel Heynsdaele als ons zorgcentrum  op 
zoek moesten gaan naar synergieën. De eigen bestuurlijke invalshoek is 
immers onvoldoende; er zijn hiaten in de verantwoordelijkheden die 
het bestuur nam… 
De voorzitter schetst de hoogdringendheid om de infrastructuur te 
vernieuwen. Zowel binnen de gemeenten als binnen de provincie is 
hiervoor geen draagvlak… 
De voorzitter vraagt aan de vakbond zich voor te bereiden op 
onderhandelingen bij wijziging van statuut van het APB… 
De voorzitter stelt duidelijk dat zal gewaakt worden over het voltallig 
personeelbestand van zowel de contractuelen als statutairen, dat geen 
enkele activiteit uit ons zorgcentrum zal verdwijnen… Een overdracht 
naar privé/privé is uitgesloten 

 
4/02/2010 HOC: varia: 
   De vakbond informeert naar de toekomst van ons zorgcentrum 

De voorzitter deelt mede dat er geen verdere gesprekken gevoerd zijn met 
de provincie. 
Dhr. Wieme dringt aan op het behoud van het openbaar karakter van het 
centrum en vraagt syndicale betrokkenheid  van bij de aanvang van het 
overnameproces teneinde voldoende draagvlak te creëren bij het 
personeel. Dhr. Maes geeft aan dat de provincie ervoor zal zorgen dat er 
een toekomst kan gerealiseerd worden voor ons zorgcentrum. 

 
 
25/01/2011 HOC: op vraag van de vakbonden: toekomst van het zorgcentrum 
De voorzitter betwist formeel dat de vakbonden en het personeel niet op de hoogte zouden zijn gesteld 
van de plannen van de provincie 


