
"Dagprijs woonzorgcentrum 
verhogen is onaanvaardbaar" 

 
11:12 SINT-KATELIJNE-WAVER (2860) Johan Vande Lanotte (sp.a), minister van Economische zaken, vindt 

de gevraagde dagprijsverhoging van het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth sociaal 

onaanvaardbaar. OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck legt zich hier niet bij neer. “Wij dienen 

een nieuwe aanvraag in.”  

 

De prijsverhoging die het OCWM in februari aankondigde voor het centrum in de Wilsonstraat, 

zou in jaarlijkse stappen doorgevoerd worden tot een totale stijging met 6,5 euro per dag tegen 

2017. Tegen dan zullen de bewoners van het rustoord dagelijks 60 euro moeten betalen. "Te 

veel", vindt Johan Vande Lanotte. OCMW-voorzitter Dave Van Oosterwyck moest even slikken 

toen hij de brief van de federale minister van Economische zaken onder de ogen kreeg.  

 

“Het is ondertussen een vast riedeltje geworden tijdens deze campagne. Als de N-VA er ergens 

mee gemoeid is, dan is het 'asociaal'”, reageert Van Oosterwyck met een open brief op zijn blog. 

“In onze aanvraag blijven we perfect marktconform met onze prijzen en willen we een zachte en 

geleidelijke verhoging doorvoeren in aanloop naar een fonkelnieuw woonzorgcentrum in 2017 

met een nog veel betere dienstverlening."  

 

Die verhoging is maar een van de vele maatregelen om het woonzorgcentrum opnieuw financieel 

gezond te maken. "De publieke woonzorgcentra liggen financieel op ramkoers. De verliezen 

stapelen zich op en de lokale financiën staan er dramatisch voor. Maar het zijn verkiezingen. Als 

meneer Vande Lanotte de OCMW’s niet in staat acht hun eigen instellingen te beheren, dan 



spreken we binnen tien jaar niet meer over publieke woonzorgcentra en wordt de zorg 

overgenomen door de privésector", zegt Van Oosterwyck.  

 

Het woonzorgcentrum wil opnieuw een aanvraag indienen. "Ook de sp.a-fractie, die in ons 

OCMW-bestuur mee de meerderheid uitmaakt, staat hier achter. De filosofie die de fractie 

hanteert, is zoals de onze. We werken samen. Zeer goed zelfs. Zo hoort dat in een gezonde 

coalitie. Als het de bezorgdheid is om de dagprijs betaalbaar te houden, dan kan ik onze 

bewoners gerust stellen. Iederéén heeft het recht om zijn of haar oude dag op een menswaardige 

manier door te brengen. En als mensen het moeilijk hebben om de factuur te betalen, zullen we 

er alles aan doen om te helpen. En ik benadruk 'alles'.”  

 

CD&V Sint-Katelijne-Waver is dan weer opgelucht met de beslissing van Vande Lanotte. “Dat er 

prijsstijgingen moesten komen, was te verwachten, maar CD&V wil hier rechtvaardig mee 

omgaan. Het is beter om te wachten met een prijsverhoging tot binnen enkele jaren er een nieuw 

woonzorgcentrum in gebruik zal genomen zijn. Bovendien heeft het huidige bestuur beslist om 

het aantal personeelsleden te verminderen, waardoor de dienstverlening ook zal verminderen. 

CD&V kon daarom in februari niet akkoord gaan met de voorgestelde prijsstijgingen", klinkt het bij 

de partij.  

 


