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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 28 
OKTOBER 2020 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 
1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Financiën 

2. (LVR) Aanpassing meerjarenplan 2020 - kennisname 
Werken, leveringen en diensten 

3. (KB 795) ZPW - aardgas - goedkeuring niet-gunning en stopzetting procedure 
en toetreden aankoopcentrale VEB 
4. (JVB 786) ZPW - drinkwatersystemen - goedkeuring wijze van gunnen + 
selectieleidraad 
5. (OJ 819) Cluster West + ZW - Brood en banket - bestek en kandidaten - 
goedkeuring 
6. (OJ 748) Cluster West + ZW - Leveren van voeding - kandidaten en bestek - 
goedkeuring 
7. (RDW 774) ZPW - raamovereenkomst reinigen van een aantal oppervlakten van 
diverse voorzieningen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
8. (OJ 747) ZPW - Aankoop en leveren van koude drank - goedkeuring gunning 
9. (RDW) ZPW - raamovereenkomst architectuuropdrachten - delegatie 
aankoopcentrale Stad Sint-Niklaas 
Instellingen en algemeen beheer 

10. (TVD) Serviceflats - overeenkomst met CarePropertyInvest - aanpassing 
overeenkomst 
11. (FT) Inkanteling van de VZW Sociale Economie Beveren in het Zorgpunt 
Waasland - goedkeuring 
12. (EDV) Raad van Bestuur - ontslag lid en aanstelling - kennisname 
13. (TVD) Informatieveiligheidsbeleid - beleidsnota - goedkeuring 
14. (MVGr) De Bron - persoonsvolgende financiering - goedkeuring 
15. (NDP) Voorstel vrijwilligerswerking en vergoeding - goedkeuring 
16. (NDP) Nota zaalverhuur - goedkeuring 
17. (NDP) Samenwerkingsovereenkomst vzw Geïntegreerde zorg Waasland, 
pilootproject Chronisch Zieken - goedkeuring 
Personeel 

18. (TDW) Personeelsbeheer - van loonverwerking in ‘full service’ naar 
loonverwerking ‘in eigen beheer’ - goedkeuring 
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18.1. Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale 
besturen: koopkrachtverhoging – consumptiecheques - goedkeuring 
Varia 

19. Varia  
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, Dominique Tielens, 
Louis Verest , Filip Vercauteren, Sofie Heyrman, 
Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper, 
Bert Verbraeken, raadsleden 
Els Eeckhaoudt, Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , 
leden 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Transitiemanager 

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, raadslid 
EXTRA 
AANWEZIGEN: 

 

 
0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 
 
Gelet op het voorstel van de voorzitter over te gaan tot de behandeling van 1 
aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid, namelijk: 
18.1 Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale 
besturen: koopkrachtverhoging – consumptiecheques – goedkeuring 
 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing: 
De raad van bestuur 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Om over te gaan tot de behandeling van 1 aanvullend agendapunt 

bij dringende noodzakelijkheid namelijk:  
Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en 
provinciale besturen: koopkrachtverhoging – consumptiecheques - 
goedkeuring 
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1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van 
de vorige zitting; 
Er worden geen opmerkingen gemaakt; 
 
 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Besluit:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 om het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 27 oktober 

2020 goed te keuren. 
 
2. (LVR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2020 - KENNISNAME 
 
Historiek 
Ieder bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen. 
Afhankelijk van wat er aangepast moet worden, zal een interne kredietaanpassing 
volstaan, of zal het meerjarenplan worden gewijzigd. 
Als er enkel kredieten worden verschoven binnen een hoofdfunctie van de 
exploitatie kan dat gebeuren met een interne kredietaanpassing, zolang: 
 
• het totaal van de ontvangsten en uitgaven van de hoofdfunctie gelijk blijft; 
• er geen kredieten worden opgenomen voor uitgaven waarvoor op het 
budget nog geen kredieten waren opgenomen; 
• de afspraken bij het meerjarenplan niet worden geschonden. 
 
In alle andere gevallen is een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk. 
Kredietverschuivingen kunnen gebeuren buiten goedkeuring van de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering. Niettemin zijn deze voor de volledigheid mee 
opgenomen in het document. 
 
Ten opzichte van het MJP- 2020-2025 zijn de aanpassingen zeer beperkt.  

1) De 2% indexering van de (gebudgetteerde) toelage vanuit de 
moederbesturen wordt geschrapt voor Sint-Niklaas en Zwijndrecht, omdat 
er een groot operationeel overschot was in 2019, en er in de operationele 
uitgaven voor deze beide gemeenten geen grote veranderingen worden 
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verwacht. In Beveren en Kruibeke blijft de indexering voorlopig behouden. In 
die beide gemeenten waren de overschotten in 2019 beperkter, én worden 
er voor 2020 en volgende jaren iets grotere verschuivingen in de 
operationele kosten verwacht, door de technische diensten die ingekanteld 
zijn, door het verhogen van maaltijdcheques en tweede pensioenpijler (in 
2020) en door het openen van de sites in Vrasene en Haasdonk (in 2021) 

2) Er zijn verschuivingen in de investeringstoelagen. Meestal is dat een 
verschuiving in de tijd. Alleen in Zwijndrecht gaat het om het schrappen van 
grotere investeringen in de serviceflats. Die middelen zijn beschikbaar voor 
een mogelijk nieuwbouwproject naast WZC Craeyenhof. 

 
Advies 
Met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan is, overeenkomstig de 
samenwerkingsovereenkomsten met de vier moederbesturen, voorafgaand advies 
gevraagd aan de vaste bureaus van de vier moederbesturen (ten laatste voor 27 
oktober 2020). Deze adviezen worden in bijlage toegevoegd. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 kennis te nemen van de voorgestelde aanpassing van het meerjarenplan 

2021 - 2025. 
Art 2 akkoord te gaan met de agendering van het ontwerp op de Algemene 

Vergadering van 12 november 2020. 
Art 3 akkoord te gaan met de inkanteling van SEB vanaf 2021. 
 
3. (KB 795) ZPW - AARDGAS - GOEDKEURING NIET-GUNNING EN 
STOPZETTING PROCEDURE EN TOETREDEN AANKOOPCENTRALE VEB 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de Raad van bestuur dd. 26 mei 2020 werd gekozen om delegatie te verlenen 
aan Interwaas voor het voeren van een groepsaankoop voor aardgas en/of 
elektriciteit. Begin juli liet Interwaas weten dat zij voor aardgas geen intentie 
hadden om een groepsaankoop te organiseren. Nadat een aantal andere pistes 
onderzocht werden, werd in de Raad van Bestuur van 26 augustus beslist om zelf 
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een prijsvraag te voeren. Aangezien geweten is dat de tarieven voor aardgas op dat 
moment zeer laag staan, en naar analogie van een aantal andere besturen, werd 
een openbare aanbesteding gevoerd voor een periode van 4 jaar.  
 
Motivatie 
Er werden 2 offertes ontvangen die een vast tarief aanboden voor de periode van 4 
jaar:  
Op basis van het verbruik van 2019 geeft dit op jaarbasis volgende bedragen: 
- Electrabel nv, Simon bolivarlaan 34 te 1000 Brussel (€ 192.419,65 excl. btw of 
€ 232.827,78 incl. 21% btw – 18,66 EUR/MWh); 
- EDF Luminus, Koning Albert II-laan 7 te 1000 Brussel (€ 186.438,76 excl. btw of 
€ 225.590,90 incl. 21% btw – 18,08 EUR/MWh); 
 
De ontvangen tarieven uit de prijsvraag, werden echter vergeleken met de huidige 
tarieven van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), aangezien dit de huidige leverancier 
is voor de voorzieningen in Zwijndrecht. Het contract van Zwijndrecht is gebaseerd 
op variabele tarieven. Volgende tarieven werden de afgelopen maanden betaald: 
14,09 EUR/MWh (factuur januari-februari), 12,597 EUR/MWh (factuur mei), 7,084 
EUR/MWh (factuur augustus), waarop telkens een kostendekkende vergoeding van 
2,10 EUR/MWh voor de diensten van VEB bijgerekend werd. Deze variabele 
tarieven bleken aanzienlijk gunstiger dan de ingediende tarieven. 
 
Zorgpunt Waasland kan binnen het overheidsopdrachtenrecht van het VEB als 
aankoopcentrale gebruik maken. Volgens artikel 47, §2 van de 
Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 kunnen aanbesteders de levering en 
diensten die het VEB als aankoopcentrale aankoopt, zonder toepassing van een 
plaatsingsprocedure van het VEB kopen. Volgens artikel 47, §4 van dezelfde wet 
kunnen aanbesteders bovendien, opnieuw zonder toepassing van een 
plaatsingsprocedure, een overheidsopdracht voor diensten betreffende de 
activiteiten als aankoopcentrale, met inbegrip van de aanvullende 
aankoopactiviteiten, via het VEB bekomen. 
 
Het bestuur kan kiezen voor ofwel vaste tarieven voor 1 of 2 jaar, ofwel kan er 
gewerkt worden met variabele dagprijzen (op de factuur worden dan gewogen 
gemiddelde maandprijzen aangerekend). Variabele prijzen dienen echter goed 
opgevolgd te worden met de evolutie van de energiemarkt, want ze houden een 
zeker risico in. De contracttermijn is vrij te bepalen bij VEB. Binnen de bepaalde 
termijn kan er van variabel tarief nog naar vast tarief overgeschakeld worden.  
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Artikel 85 Wet overheidsopdrachten 2016 bepaalt dat het volgen van een 
plaatsingsprocedure geen verplichting inhoudt tot het gunnen of het sluiten van de 
opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen of het 
sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere 
wijze. Een beslissing tot niet-gunning kan zich manifesteren in de vorm van een 
stopzettingsbeslissing. Een stopzettingsbeslissing kan tijdens de 
plaatsingsprocedure ten allen tijde genomen worden, tòt het nemen van de 
gunningsbeslissing.  
 
De aanbestedende overheid kan om tal van redenen beslissen tot stopzetting van 
de plaatsingsprocedure of tot intrekking van de gunningsbeslissing. Weliswaar zal 
een dergelijke beslissing moeten worden gemotiveerd (formele motiveringsplicht) 
op basis van draagkrachtige motieven (materiële motiveringsplicht). In de woorden 
van de Raad van State: “zij [mag] daarbij niet willekeurig te werk [...] gaan en die 
beslissing moet steunen op deugdelijke motieven die de beslissing kunnen dragen” 
(RvS 29 oktober 2015, nr. 232.778, Compass Group; zie ook: RvS 12 juli 2007, 
nr. 176.480, Algemene Ondernemingen Albert Wyckaert; RvS 2 december 1999, 
nr. 83.786, Aldo Troiani). Het Hof van Justitie heeft gesteld dat deze verplichting is 
“ingegeven door de zorg om, in de aanbestedingsprocedures waarop deze richtlijn 
van toepassing is, een minimaal transparantieniveau en bijgevolg ook de naleving 
van het beginsel van gelijke behandeling te waarborgen” (HvJ 18 juni 2002, 
Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft, C-92/00, Jur. H.v.J. 
2002, I-5553, r.o. 46). In elk geval mag niet uit de motivering blijken dat de 
intrekking of stopzetting wordt uitgevoerd om een bepaalde onderneming te 
bevoordelen (RvS 22 januari 1999, nr. 78.303, Vanderhaege). 
 
De motivatie om de stopzetting van de opdracht te overwegen, wordt hierbij 
inzichtelijk gemaakt en is ingegeven door voortschrijdend inzicht over de 
mogelijkheid voor Zorgpunt Waasland om toe te treden tot de aankoopcentrale van 
het VEB. Ondermeer zijn de tarieven van het VEB goedkoper gebleken en wordt 
Zorgpunt Waasland bovendien door het toetreden bij een aankoopcentrale 
ontzorgd met betrekking tot de plaatsingsprocedure die zij dan niet meer zelf hoeft 
te voeren. Deze beslissing is zeker niet willekeurig genomen en al helemaal niet met 
het oogmerk om een bepaalde onderneming te bevoordelen.  
 
Advies 
Gezien de gehouden aanbesteding en de vergelijking met de tarieven van onze 
voorzieningen in Zwijndrecht, wordt het volgende voorgesteld: 

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln182396&anchor=ln182396-85&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS201173570&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS201173570&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=VS201173570&bron=doc
https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=rn100004523&bron=doc
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- Het niet-gunnen in de vorm van de stopzetting van de opdracht door 
Zorgpunt Waasland  

- Toetreding tot de aankoopcentrale van VEB  
 

Aangezien de variabele prijzen die door VEB worden opgegeven op dit moment een 
aanzienlijke besparing voor Zorgpunt Waasland kunnen opleveren, wordt 
voorgesteld om de opdracht niet te gunnen en deze beslissing door te voeren in de 
vorm van een stopzetting.  
De motivatie voor stopzetting van de opdracht is de volgende: 
 
Gezien de algemene tendens op de energiemarkt, had Zorgpunt Waasland bij de 
aanbesteding lagere tarieven verwacht dan de huidige aangeboden tarieven door 
de inschrijvers. Na analyse van de ontvangen offertes en het ontbreken van de 
wettelijke mogelijkheid om te onderhandelen over de prijs in de openbare 
procedure, besluit Zorgpunt Waasland dat stopzetting van de opdracht de meest 
efficiënte beslissing is.   
Het is onze plicht om zorgvuldig om te gaan met overheidsmiddelen en budgettair 
de beste keuzes te maken.  
Op basis van artikel 85 van de Wet Overheidsopdrachten wordt door de 
aankoopdienst voorgesteld om de opdracht niet te gunnen in de vorm van een 
stopzetting van de opdracht.    
 
Als alternatief stelt de aankoopdienst voor toe te treden bij de aankoopcentrale van 
het VEB en deze diensten af te nemen van de raamovereenkomst van het VEB voor 
levering van aardgas, geplaatst in haar rol als aankoopcentrale, hetgeen een 
ontzorging betekent voor Zorgpunt Waasland, alsook een besparing in de vorm van 
gunstigere prijzen door het schaalvoordeel van deze raamovereenkomst. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 85, 
betreffende het stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure en artikel 43 
met betrekking tot de raamovereenkomsten 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Goedkeuring te verlenen om de plaatsingsprocedure voor “Leveren van 

aardgas aan de gebouwen van Zorgpunt Waasland” stop te zetten en de 
opdracht niet te gunnen conform artikel 85 Wet Overheidsopdrachten.  

Art. 2. Delegatie te verlenen aan het VEB zodat aardgas kan worden afgenomen 
op de raamovereenkomsten van het VEB die als aankoopcentrale optreedt 
voor de periode van 2 jaar, een periode van die verlengbaar is. Te kiezen 
voor het variabele tarief voor aardgas dat momenteel het meest gunstige is 
(gemiddeld 14,85 EUR/MWh incl. kostendekkende vergoeding). 

Art. 3. Bovengenoemde inschrijvers zullen over de stopzetting van de opdracht 
per brief ingelicht worden. 

 
4. (JVB 786) ZPW - DRINKWATERSYSTEMEN - GOEDKEURING WIJZE VAN 
GUNNEN + SELECTIELEIDRAAD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het huidige huurcontract met Aqualex, een initiële aanbesteding van stad Sint-
Niklaas waarop ook de voorzieningen van Zorgpunt Waasland (cluster West) 
afnemen, voor het huren en onderhouden van drinkwaterbars loopt op 31 
december 2020 af.  
Enkele voorzieningen in cluster Oost (De Notelaar, Craeyenhof) maken gebruik van 
de raamovereenkomst van OCMW Temse. Ook deze overeenkomst loopt af op 31 
december 2020. Het individuele contract met een aantal voorzieningen in cluster 
Oost (o.a. De Notelaar) loopt nog door tot 15 april 2021.  
In afwachting van een gunning zal er – indien nodig om de continuïteit te 
garanderen – een tijdelijke verlenging besproken worden met de huidige aanbieder. 
Het benodigde budget wordt voorzien in de meerjarenplanning (betreft 
huurcontract: exploitatie, geen investering). 
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Motivatie 
Van het momentum wordt gebruik gemaakt om in alle voorzieningen binnen het 
Zorgpunt Waasland over te schakelen naar drinkwatersystemen op leidingwater. 
Door de schaalgrootte van deze werkwijze kunnen er interessante voorwaarden 
bedongen worden op de markt. 
 
Advies 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandelingen, om op die manier een gunstige 
prijs te bekomen voor de komende 5 jaar. 
 
Wetgeving 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, §1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen.  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.  
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Akkoord te gaan om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de 

mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Art. 2. Akkoord te gaan met de selectieleidraad zoals opgesteld door de 

aankoopdienst. 
Art. 3. Delegatie te verlenen aan het dagelijks bestuur voor de goedkeuring van 

het bestek en de selectie van de kandidaten. 
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5. (OJ 819) CLUSTER WEST + ZW - BROOD EN BANKET - BESTEK EN 
KANDIDATEN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “Leveren van brood en banket” werd een bestek met 
nr. 2020-819 opgesteld door de ontwerper. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 396.904,38 excl. btw of 
€ 480.254,30 incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar. 
 
Advies 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 1 juli 2020 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 5 augustus 2020 om 10.00 uur 
te bereiken. 
De aankoopdienst stelde op 3 september 2020 een verslag van nazicht van de 
kandidaturen op. 
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 
5 augustus 2020 blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
- BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, LAMMERSAKKER 4 te 8700 TIELT 
- bvba Sibavo, Begoniastraat 11 te BB-9810 Eke-Nazareth 
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2020-819 opgesteld door 
de ontwerper. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2020-819 en de raming 

voor de opdracht “Leveren van brood en banket”, opgesteld door de 
aankoopdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. De raming bedraagt € 396.904,38 excl. btw of € 480.254,30 
incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar. 

Art. 2. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de 
kandidaturen van 3 september 2020 voor deze opdracht opgesteld door 
de aankoopdienst. Het verslag van nazicht van de kandidaturen maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 3. Kennis te nemen van de geselecteerde kandidaten (BVBA RANSON-
CANNIERE BVBA en bvba Sibavo) uit te nodigen om een offerte in te 
dienen. 

 
6. (OJ 748) CLUSTER WEST + ZW - LEVEREN VAN VOEDING - KANDIDATEN EN 
BESTEK - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “Leveren van voeding” werd een bestek met nr. 2019-
748 opgesteld door de aankoopdienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 4.948.670,00 EUR incl. btw voor 
een maximale periode van 5 jaar. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 3 juni 2020 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 7 juli 2020 om 10.00 uur te 
bereiken. 
De ontwerper stelde op 4 september 2020 een verslag van nazicht van de 
kandidaturen op. Dit verslag wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur.  
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 7 juli 2020 
blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
- Bidfood Flanders, Kasteleinsstraat 17 te 9150 Kruibeke 
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- BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, LAMMERSAKKER 4 te 8700 TIELT 
- MECO, Leegaardsdijk 2 te 8400 Oostende 
- q-food NV, Moortelstraat 21b te 9160 Lokeren 
- Sligro-ISPC Belgium NV, Wingepark 10 te 3110 Rotselaar 
- SOLUCIOUS NV, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle 
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2019-748 opgesteld door 
de ontwerper. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 24 november 2020 om 
10.00 uur voorgesteld. 
Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor DEN AZALEE VZW bij de 
gunning en de uitvoering van de opdracht. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43.  

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-748 en de raming 

voor de opdracht “Leveren van voeding”, opgesteld door de aankoopdienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
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diensten. De raming bedraagt 4.948.670,00 EUR incl. btw voor een 
maximale periode van 5 jaar. 

Art. 2. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de kandidaturen 
van 4 september 2020 voor deze opdracht opgesteld door de 
aankoopdienst. Het verslag van nazicht van de kandidaturen maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 3. Kennis te nemen van de geselecteerde kandidaten (Bidfood Flanders, 
BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, MECO, Sligro-ISPC Belgium NV en q-
food) uit te nodigen om een offerte in te dienen.  De firma q-food 
SOLUCIOUS NV zal niet worden uitgenodigd daar zij de gevraagde 
certificaten en kwaliteitshandboek niet voorleggen, ook niet nadat deze 
extra werden opgevraagd via mail. 

Art. 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 november 
2020 om 10.00 uur. 

 
7. (RDW 774) ZPW - RAAMOVEREENKOMST REINIGEN VAN EEN AANTAL 
OPPERVLAKTEN VAN DIVERSE VOORZIENINGEN - GOEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de gebouwen van Zorgpunt Waasland zijn oppervlakten aanwezig die regelmatig 
gereinigd dienen te worden, zoals ramen, rolluiken, koepels, zonnewering, etc.  
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor het reinigen van een aantal 
oppervlakten van diverse voorzieningen” werd een bestek met nr. 2020-774 
opgesteld door de Aankoopdienst.  De opdracht zal worden afgesloten voor een 
duur van 48 maanden.  De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 
206.611,57 EUR + 43.388,43 EUR (btw 21%) = 250.000,00 EUR voor de totale 
looptijd van 48 maanden. 
 
Motivatie 
Het reinigen van deze oppervlakten gebeurt op heden op een periodieke manier 
door externe firma’s per grondgebied. De huidige raamovereenkomsten voor deze 
opdracht lopen af op 31 december 2020.  
 
Advies 
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure op nationaal niveau. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland. 
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De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en 
artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
 
Beslissing:  
De raad van bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het bestek met nummer 2020-774 en de 

indicatieve raming (206.611,57 EUR + 43.388,43 EUR (btw 21%) = 
250.000,00 EUR) voor de opdracht ‘Raamovereenkomst voor het reinigen 
van een aantal oppervlakten voor diverse voorzieningen’, opgesteld door 
de aankoopdienst.  

Art. 2. Goedkeuring te verlenen aan de lastvoorwaarden zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten.  

Art. 3. Goedkeuring te verlenen aan bovengenoemde opdracht die wordt gegund 
bij wijze van de openbare procedure.  De aankondiging van deze opdracht 
zal worden ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 
8. (OJ 747) ZPW - AANKOOP EN LEVEREN VAN KOUDE DRANK - 
GOEDKEURING GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “Aankoop en levering van koude dranken” werd een 
bestek met nr. 2019-747 opgesteld door de aankoopdienst. 
De uitgave voor de opdracht “Aankoop en levering van koude dranken” wordt 
geraamd op € 735.067,92 excl. btw of € 830.598,81 incl. btw voor 4 jaar. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 25 maart 2020 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De aankondiging van opdracht 2020/S 064-152550 werd gepubliceerd op 
26 maart 2020 in het Publicatieblad van de Europese Unie. 



15 
 
 
 

 

 

De aankondiging van opdracht 2020-510149 werd gepubliceerd op 26 maart 2020 
op nationaal niveau. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 3 juni 2020 goedkeuring aan de 
selectie van volgende kandidaten: 
- DRANKENHANDEL CARPENTIER, Antwerpsesteenweg 330 te 2070 
Zwijndrecht; 
- InBev Belgium BVBA / SPRL, Brouwerijplein 1 te 3000 Leuven; 
- Nv Alken-Maes, blarenberglaan 3c te 2800 mechelen; 
- WAASLAND DRINKS, Prinses Jos.-Charlottelaan 12 te 9100 Sint-Niklaas. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 juni 2020 om 10.00 uur te 
bereiken. 
De verbintenistermijn van 180 kalenderdagen eindigt op 27 december 2020. 
Gelet op de procedure die wordt gevoerd in opeenvolgende fases waarbij het aantal 
te onderhandelen offertes geleidelijk verminderd wordt. 
 
Initiële offertes 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
- DRANKENHANDEL CARPENTIER, Antwerpsesteenweg 330 te 2070 Zwijndrecht 
(€ 963.040,69 incl. btw); 
- WAASLAND DRINKS, Prinses Jos.-Charlottelaan 12 te 9100 Sint-Niklaas 
(€ 914.554,40 excl. btw of € 1.031.090,17 incl. btw); 
- Nv Alken-Maes, blarenberglaan 3c te 2800 mechelen (€ 909.922,56 excl. btw of 
€ 1.015.210,55 incl. btw); 
- InBev Belgium BVBA / SPRL, Brouwerijplein 1 te 3000 Leuven (€ 755.252,92 
excl. btw of € 850.114,98 incl. btw); 
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende offertes: 
- DRANKENHANDEL CARPENTIER, Antwerpsesteenweg 330 te 2070 Zwijndrecht 
(€ 963.040,69 excl. btw of € 1.083.402,00 incl. btw) 
- WAASLAND DRINKS, Prinses Jos.-Charlottelaan 12 te 9100 Sint-Niklaas 
(€ 914.554,40 excl. btw of € 1.031.090,17 incl. btw) 
- Nv Alken-Maes, blarenberglaan 3c te 2800 mechelen (€ 909.922,56 excl. btw of 
€ 1.015.210,55 incl. btw) 
- InBev Belgium BVBA / SPRL, Brouwerijplein 1 te 3000 Leuven (€ 755.252,92 
excl. btw of € 850.114,98 incl. btw) 
De ontwerper, rekening houdend met het voorgaande, op 18 augustus 2020, de 
volgende firma's heeft uitgenodigd om een verbeterde offerte in te dienen voor de 
volgende onderhandelingsfase: 
- DRANKENHANDEL CARPENTIER, Antwerpsesteenweg 330 te 2070 
Zwijndrecht; 
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- WAASLAND DRINKS, Prinses Jos.-Charlottelaan 12 te 9100 Sint-Niklaas; 
- Nv Alken-Maes, blarenberglaan 3c te 2800 mechelen; 
- InBev Belgium BVBA / SPRL, Brouwerijplein 1 te 3000 Leuven. 
 
Finale onderhandelingsfase 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
- DRANKENHANDEL CARPENTIER, Antwerpsesteenweg 330 te 2070 Zwijndrecht 
(€ 928.976,27 excl. btw of € 1.043.814,08 incl. btw); 
- WAASLAND DRINKS, Prinses Jos.-Charlottelaan 12 te 9100 Sint-Niklaas 
(€ 879.581,67 excl. btw of € 990.799,89 incl. btw); 
- Nv Alken-Maes, blarenberglaan 3c te 2800 Mechelen (€ 874.962,50 excl. btw of 
€ 974.820,63 incl. btw); 
- InBev Belgium BVBA / SPRL, Brouwerijplein 1 te 3000 Leuven (€ 731.574,93 
excl. btw of € 823.085,58 incl. btw); 
De ontwerper stelde op 16 oktober 2020 het verslag van nazicht van de offertes 
op. 
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde InBev Belgium BVBA / SPRL, 
Brouwerijplein 1 te 3000 Leuven, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte 
van deze inschrijver. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Om goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes 

(inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) van 
16 oktober 2020, opgesteld door de aankoopdienst.  Het verslag van 
nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de 
onderhandelingsfases) in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 

Art. 2. Om de opdracht “Aankoop en levering van koude dranken” te gunnen aan 
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde InBev Belgium BVBA / SPRL, Brouwerijplein 
1 te 3000 Leuven, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze 
inschrijver. 

Art. 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2019-747. 

 
9. (RDW) ZPW - RAAMOVEREENKOMST ARCHITECTUUROPDRACHTEN - 
DELEGATIE AANKOOPCENTRALE STAD SINT-NIKLAAS 
 
Historiek en uiteenzetting 
Voor het aanbesteden van kleine tot middelgrote werken waarvan de totale 
uitvoeringskost tussen de 30.000 EUR en de 400.000 EUR ligt, werd door de 
aankoopdienst tot op heden voor elke opdracht een aparte procedure gevoerd voor 
het aanstellen van een architect.  De aankoopdienst zou op termijn een 
raamovereenkomst wensen te hebben zodat bij elke opdracht geen nieuwe 
procedure gevoerd dient te worden en er direct een architect kan starten met de 
uitvoering van de werken.  De stad Sint-Niklaas gaat op korte termijn een procedure 
uitschrijven voor een raamovereenkomst voor architectuuropdrachten waarbij ze 
zullen optreden als aankoopcentrale.  Bij de opmaak van het bestek dienen alle 
besturen die wensen deel te nemen aan de aankoopcentrale reeds nominatief 
vermeld te worden.  De aankoopdienst stelt voor om vrijblijvend in te stappen in 
deze aankoopcentrale.   
 
Motivatie 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor architectuuropdrachten” 
werd een bestek met nr. 2020/050so opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten en administratie van de Stad Sint-Niklaas.  De opdracht zal 
worden afgesloten voor een duur van 12 maanden met mogelijkheid tot 3 maal een 
verlenging van 12 maand.  In het kader van de uitgave voor deze opdracht is nog 
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geen indicatieve raming beschikbaar, aangezien de instap in de aankoopcentrale 
geen afnameplicht inhoudt en de opdrachten op afroep kunnen worden uitgevoerd.   
 
Advies 
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure op europees niveau.   
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en 
artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Goedkeuring te verlenen aan de deelname aan de aankoopcentrale van de 
stad Sint-Niklaas voor de opdracht ‘raamovereenkomst voor 
architectuuropdrachten’ 
 
10. (TVD) SERVICEFLATS - OVEREENKOMST MET CAREPROPERTYINVEST - 
AANPASSING OVEREENKOMST 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de overeenkomsten met Service Flats Invest (nu Care Property Invest) is 
vastgelegd dat de overheidssubsidie moet worden geïnvesteerd en aan het eind 
van de erfpacht worden uitbetaald aan CPI. Er moet – zowel aan CPI als aan de 
overheid – jaarlijks een bewijs worden afgeleverd dat het bedrag is belegd. De 
overheidssubsidie wordt de eerste 18 jaar uitbetaald. Vandaar dat het probleem 
zich niet voordoet in Zwijndrecht (’t Lam), waar de erfpachtperiode is begonnen in 
1997. 
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Het ZPW hoeft daarvoor geen mogelijkheden te zoeken, maar kan verder gebruik 
maken van het contract dat het OCMW-Sint-Niklaas daartoe met Belfius heeft 
afgesloten. 
Voor alle duidelijkheid: de subsidie voor 2019 is nog betaald aan het OCMW-Sint-
Niklaas, die dat bedrag heeft belegd. 
Deze overeenkomst zal op 25 september 2020 ook worden voorgelegd aan de 
OCMW-raad van Sint-Niklaas. 
 
Motivatie 
Zonder deze overeenkomst zou het OCMW Sint-Niklaas juridische problemen 
kunnen krijgen met CPI. 
 
Advies 
Het zou de indruk kunnen wekken dat er verplichtingen van het OCMW Sint-
Niklaas worden afgeschoven op de andere deelgenoten (ZPW is ‘onherroepelijk en 
abstract garant voor alle verplichtingen, exclusief de einde opstalvergoeding) maar 
feitelijk verandert er niets. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Akkoord te gaan met het afsluiten van de overeenkomst in bijlage 

(gedateerd op 25/09/2020) tussen ZPW, het OCMW Sint-Niklaas en CPI 
over het beleggen van de te ontvangen overheidssubsidies en het 
afleveren van een bewijsstuk daarvan. 

Art 2 Voor het beleggen van het subsidiebedrag gebruik te maken van het 
contract met Belfius dat het OCMW Sint-Niklaas met het oog op de 
Serviceflats indertijd heeft afgesloten. 

 
11. (FT) INKANTELING VAN DE VZW SOCIALE ECONOMIE BEVEREN IN HET 
ZORGPUNT WAASLAND - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In Sint-Niklaas en Zwijndrecht zat de dienstverlening van klusjes- en 
karweidiensten onder het OCMW, en deze is bij de oprichting van het ZPW mee 
ingekanteld. 
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De klusjesdienst van de gemeente Beveren was ondergebracht in de vzw SEB, 
Stationsstraat 2 te Beveren (oorspronkelijk voor PWA-activiteiten). Voor een 
zelfstandige vzw is een andere procedure nodig. Vandaar dat het niet onmiddellijk 
in 2019 is gebeurd. 
Het voorstel is nu om de klusjesdienst, door middel van een overeenkomst (met een 
financiële garantie van de gemeente Beveren) vanaf 1 januari 2021 op te nemen in 
het ZPW.  Dit biedt opportuniteiten. De principebeslissing wordt gevraagd om de 
noodzakelijke stappen te zetten om de klusjesdienst van de VZW Sociale Economie 
Beveren vanaf 1 januari 2021 te laten inkantelen in het Zorgpunt Waasland, dit 
onder voorwaarde dat de gemeente Beveren haar subsidiebelofte handhaaft. Het is 
de bedoeling dat met een projectgroep de visie wordt uitgewerkt om een karwei- 
en klusjesdienst voor het hele zorgpunt op te zetten.  
 
Motivatie 
Een geïntegreerde klusjesdienst voor het hele gebied van het ZPW betekent een 
inhoudelijke meerwaarde voor het bereiken van de doelstelling om iedereen zo lang 
mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. 
 
Advies 
Aan het schepencollege van Beveren wordt gevraagd of zij de subsidiëring, zoals 
voorzien aan de vzw SEB wil voortzetten naar het ZPW. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Gaat principieel akkoord om een overeenkomst uit te werken voor de 
overdracht van de klusjesdienst van de vzw Sociale Economie Beveren, 
Stationsstraat 2 te Beveren, naar Zorgpunt Waasland op 1 januari 2021. 
Art 2 Geeft de opdracht om hiervoor een specifieke actie op te nemen in het MJP 
2021-2025. 
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12. (EDV) RAAD VAN BESTUUR - ONTSLAG LID EN AANSTELLING - 
KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de raad van OCMW Kruibeke d.d. 25 maart 2019 werden verkozen als effectief 
afgevaardigde voor de Raad van Bestuur: 

- Dhr. Louis Verest, ° 6 april 1953, Vilain XIIII-laan 4 bus 2, 9150 Kruibeke 
- Mevr. Caroline Vermeulen, ° 20 mei 1983, Bazelstraat 310 us 5, 9150 

Kruibeke 
- Dhr. Filip Vercauteren, °21 juli 1968, Tulpenstraat 5, 9150 Kruibeke 

 
Op 21 september 2020 heeft Caroline Vermeulen haar ontslag ingediend als lid van 
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland.  
 
Op 22 september 2022 heeft de fractievoorzitter van NVA, Saskia Bressinck, Els 
Eeckhaoudt voorgedragen om deze functie waar te nemen namens de hele fractie.  
 
Motivatie 
 
 
Advies 
 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing: 
De Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Kennis te nemen van het ontslag van Caroline Vermeulen in de Raad 

van Bestuur dd 21 september 2020. 
Art. 2. Kennis te nemen van de aanstelling van Els Eeckhaoudt in de Raad van 

Bestuur vanaf 22 september 2020. 
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13. (TVD) INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID - BELEIDSNOTA - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Sinds de GDPR-regelgeving is er een duidelijk kader noodzakelijk omtrent de 
verwerking en bescherming van persoonsgegevens. De informatieveiligheidscel van 
het Zorgpunt Waasland heeft het (grotendeels bestaande) beleid tot één geheel 
proberen maken en dat geformuleerd in een beleidsnota. Die nota ligt nu voor ter 
goedkeuring. 
 
Motivatie 
Een overheidsorganisatie dient een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid te 
hebben 
 
Advies 
Positief advies van de Sandra Claeys, DPO, dat de beleidsnota tegemoetkomt aan 
de wettelijke vereisten van de G(eneral) D(ata) P(rotection) Regulation, 
 
Wetgeving 
Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegeven van 30 juli 2018 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 bekrachtigt de beleidsnota (in bijlage) ten aanzien van de verwerking en 
bescherming van persoonsgegevens 
 
14. (MVGR) DE BRON - PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Zorgpunt Waasland De Bron is door het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH) erkend als vergunde zorgaanbieder (VZA). Het systeem van 
de persoonsvolgende financiering (PVF) is sinds 1 januari 2017 van toepassing op 
deze sector. De cliënten krijgen een persoonsvolgend budget waarmee ze bij de 
VZA zorg kunnen inkopen. Dit budget wordt uitgedrukt in personeelspunten.  
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Motivatie 
In de nota in bijlage wordt volgende toegelicht:  

- De historiek van de erkenning van De Bron en de erkenning als VZA 
- De erkenning als RTH-aanbieder 
- De werking van de personeelspunten en het personeelskader 
- De toewijzing van open plaatsen  

 
Advies 
De nota werd voorgelegd aan het dagelijks bestuur van 22 september 2020. 
Aan de Raad van Bestuur wordt geadviseerd akkoord te gaan met de voorgestelde 
werkwijze voor de toewijzing van open plaatsen in de Bron/De Stroom en de 
flexibele invulling van het personeelskader, op voorwaarde dat dit binnen het 
beschikbare budget is.   
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
De Raad van Bestuur  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Akkoord te gaan dat het personeelskader ‘flexibel’ wordt ingevuld, op 

voorwaarde dat binnen de beschikbare puntenpot en dus het beschikbare 
budget wordt gebleven;  

Art. 2 Kennis te nemen dat ZPW vanaf 1 januari 2021 over een eigen RTH-
erkenning ten bedrage van 50,89 personeelspunten zal beschikken.  

Art. 3 Akkoord te gaan met de toekenningswijze voor vrijgekomen plaatsen, zoals 
omschreven in de bijlage “De Bron – PersoonsVolgende Financiering”, versie 
8 september 2020. 

 
15. (NDP) VOORSTEL VRIJWILLIGERSWERKING EN VERGOEDING - 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Elk bestuur heeft een vrijwilligerswerking. Hoe deze vrijwilligers ingezet worden en 
welke waarderingssysteem van toepassing is, is voor elk van de 4 besturen 
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verschillend.  
Om te werken naar één beleid is een werkgroep opgericht die een voorstel heeft 
uitgewerkt naar een uniform vrijwilligersbeleid.  
 
Motivatie 
Vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in onze dienstverlening. Zowel in de 
thuiszorg, de thuiszorgondersteunende diensten als in de woonzorgcentra is de 
inzet van vrijwilligers van groot belang.  
Om uniformiteit te creëren is een voorstel uitgewerkt naar 1 vrijwilligersbeleid voor 
het Zorgpunt Waasland.  
 
Advies 
Het directiecomité en het Dagelijks Bestuur hebben positief advies gegeven. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 : het nieuwe vrijwilligersbeleid wordt goedgekeurd en zal toegepast worden 
vanaf 01/01/2021.  
 
16. (NDP) NOTA ZAALVERHUUR - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In 2015 werd een nieuw voorstel gedaan naar prijsbepaling in het kader van de 

zaalverhuur. Dit voorstel werd afgestemd op de werking en de tarieven van het 

stadsbestuur Sint-Niklaas. Deze prijsberekening is een complexe en administratieve 

verwerking die niet in verhouding staat tot de inkomsten.  

Motivatie 
Met de overgang naar Zorgpunt Waasland zouden wij een aangepast voorstel willen 

voorleggen. Ook de mogelijkheid tot informatiseren is meegenomen. Met het nieuwe 

voorstel streven we naar een transparante regelgeving, daarnaast willen we de 

(administratieve) opvolging die met het zaalverhuur gepaard gaat beperken.  
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In de nota is een voorstel uitgewerkt tot welke doelgroep het zorgpunt zich wil 
richten en welke tarieven gehanteerd zullen worden.  
 
Advies 
Het directiecomité en het Dagelijks Bestuur hebben positief advies gegeven. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 : De tarieven en de doelgroep voor al dan niet betalend zaalverhuur goed te 
keuren en toe te passen vanaf 01/11/2020. 
 
17. (NDP) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VZW GEÏNTEGREERDE ZORG 
WAASLAND, PILOOTPROJECT CHRONISCH ZIEKEN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Zorgpunt Waasland is partner binnen vzw Geïntegreerde Zorg Waasland. De 
financiering van dit project is gebaseerd op het aantal inclusies. In de loop van de 
voorbije jaren zijn de criteria herhaaldelijk bijgestuurd alsook de machtigingen om te 
mogen en kunnen includeren. Bij deze kunnen nu ook de DGAT en de 
thuisverpleegkundigen includeren 
 
Motivatie 
Deze samenwerkingsovereenkomst kan beschouwd worden als een 
inspanningsverbintenis waarbij de geleverde inspanningen een vergoeding krijgen 
en niet het aantal inclusies: met name de inspanningen die geleverd worden om 
cliënten te motiveren om de informed consent te onderschrijven en de logistiek 
afhandeling ervan.  
De tijd die hieraan besteed wordt kan in rekening gebracht worden. Een vergoeding 
van 40 euro /uur wordt voorzien met een vastgesteld plafond /maand.  
In de voorbije maanden werden door West een 90-tal inclusies gerealiseerd. Uit 
deze ervaring werd berekend dat per inclusie een 20 tal minuten verwerkingstijd 
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kan gerekend worden. Deze omvat verplaatsing, informatieverstrekking en 
administratieve afhandeling. Deze inspanningen worden mee genomen in de intake 
en ondersteuningsprocedures die tot de dagdagelijkse praktijk behoren. 
 
Advies 
Advies Dircom 07/10/2020 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 : een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de vzw Geïntegreerde 
Zorg Waasland voor het afnemen van inclusies. 
 
18. (TDW) PERSONEELSBEHEER - VAN LOONVERWERKING IN ‘FULL SERVICE’ 
NAAR LOONVERWERKING ‘IN EIGEN BEHEER’ - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Bij de opstart van Zorgpunt Waasland werd geopteerd voor een loonverwerking, 
gebaseerd op een maximale uitbesteding van de verplichtingen om tot een correct 
uitbetaling van de lonen te komen.  
 
Deze optie diende meerdere doelen: 

- De loonmotor waarmee ging gewerkt worden was nieuw, ook voor het 
sociaal secretariaat Cipal Schaubroeck; bijgevolg traden wij toe als een van 
de eerste klanten in dit pilootproject; 

- De grootte van ons personeelsbestand was van voorheen ongekende 
omvang; er dienden ook vier uiteenlopend functionerende moederbesturen 
tot één en dezelfde loonverwerking te worden geharmoniseerd; 

- De medewerkers die werden aangetrokken om binnen de personeelsdienst, 
afdeling lonen en wedden aan de slag te gaan, waren tot dan toe 
onbekenden voor elkaar, dus niet op elkaar ingespeeld. 
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Motivatie 
Bij de opstart is uitgegaan van de idee dat na twee werkjaren zou kunnen 
overgegaan worden naar loonverwerking in eigen beheer. De verwerking in eigen 
beheer motiveerde ook de extra bestaffing met 1,5 FTE loonbeheerder, waarvan de 
kostprijs op termijn kan terugverdiend worden. 
 
Er wordt door deze keuze voor eigen beheer van uit gegaan dat dit een jaarlijkse 
minkost voor Zorgpunt Waasland vertegenwoordigt van ca. € 95.000.  
Als berekeningsbasis wordt momenteel een eenheidsprijs per overeenkomst van € 
6,66 gehanteerd, wat voor 20.796 loonberekeningen neerkomt op 138.501,36 op 
jaarbasis. De thans bedongen eenheidsprijs zal € 2,07 bedragen, wat voor 20.796 
loonberekeningen neerkomt op € 43.047,72.   
 
De personeelsdienst wil thans overgaan tot de loonverwerking in eigen beheer. De 
effectieve overgang zal pas gerealiseerd worden op 1 februari, en niet op 1 januari 
2021, om de problemen die zich bij een jaarwissel nog kunnen voordoen, zoveel als 
mogelijk te vermijden en een rustige transfer te waarborgen. Dit betekent dat in 
2021 de loonberekeningen voor de maand januari nog wel à rato van € 6,66 
verwerkt zullen worden. 
 
Advies 
De raad van bestuur gaat akkoord met de de overgang van de loonverwerking in 
eigen beheer vanaf 1 februari 2021. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 gaat akkoord om vanaf 1 februari 2021 de loonverwerking in eigen beheer 
uit te voeren. 
 
18.1. SECTORAAL AKKOORD 2020 VOOR HET PERSONEEL VAN DE LOKALE EN 
PROVINCIALE BESTUREN: KOOPKRACHTVERHOGING – 
CONSUMPTIECHEQUES - GOEDKEURING 
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Historiek en uiteenzetting 
Op basis van het sectoraal akkoord 2020, waarin een nettoloonsverhoging is 
afgesproken én de vraag vanuit diverse kanten – waaronder de moederbesturen – 
om een premie te geven voor de extra inspanningen in Corona-tijd, is een voorstel 
uitgewerkt tot een eenmalige premie. 
De middelen hiervoor komen uit de extra bedragen die het Zorgpunt Waasland 
heeft ontvangen via de Via4 en Via 5-akkoorden 
 
Motivatie 
Het is een eenmalige premie om in 2020 iets méér te kunnen doen, dan hetgeen 
structureel -via de sectorale akkoorden – verplicht is. De structurele regeling wordt 
in 2021 uitgewerkt. Daarvoor resteerde in 2020 te weinig tijd, om nog in 
aanmerking te komen voor de momenteel geldende voorwaarden voor cheques. 
 
Advies 
Het advies van uit de directie is positief 
Er is een  formeel akkoord met de vakbonden (zie bijlage) 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

Art. 1 Alle werknemers van het Zorgpunt Waasland (in dienst op 1 december 
2020) krijgen een kadocheque van 40 euro ter gelegenheid van Sinterklaas 
Art 2. Alle (ex-)werknemers van het Zorgpunt Waasland krijgen 
consumptiecheques in functie van het aantal maaltijdcheques die zij ontvingen in de 
periode van 1 januari tot en met 31 oktober 2020.  
170 maaltijdcheques of meer geven recht op 300 euro consumptiecheques, 
140 maaltijdcheques of meer geven recht op 250 euro consumptiecheques 
110 maaltijdcheques of meer geven recht op 200 euro consumptiecheques 
80 maaltijdcheques of meer geven recht op 150 euro consumptiecheques 
50 maaltijdcheques of meer geven recht op 100 euro consumptiecheques 
20 maaltijdcheques of meer geven recht op 50 euro consumptiecheques 
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19. VARIA  
 
Varia 1: 
Ter kennisname - opnames van het 3de kwartaal cluster oost en cluster west 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname. 
 
Varia 2: 
Ter kennisname – klachten Traiteur Ronny omtrent de belevering van warme 
maaltijden en verslag overleg en afspraken met de leverancier(435) 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname. 
 
Varia 3: 
Terugkoppeling woonzorgcentra – opnamebeleid 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname van de terugkoppeling. Er wordt wel gevraagd om het woord 
‘beveiligde afdeling’ te vervangen door ‘veilige afdelingen’. 
 
Varia 4: 
Overkoepelende cohorteafdeling voor de woonzorgcentra in de regio Waas en 
Dender. Zie nota. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname. 
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