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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; 
 
 
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 
en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.  
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 verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 12 november 

2019 wordt goedgekeurd. 
 
2. (TVD) DC DE WILG - VERHUUR IN ONROERENDE STAAT - AKKOORD EN 
CONCESSIEOVEREENKOMST MET DEN AZALEE - AKKOORD 
 



 
 
 

Bij de bouw van de woonzorgcentra van het OCMW Sint-Niklaas kon een deel van 
de BTW worden ‘afgetrokken’. Na de oprichting van Zorgpunt Waasland is die 
situatie veranderd omdat het ‘kern’-OCMW niet meer BTW-plichtig is, noch de 
woonzorgcentra/ dienstencentra uitbaat. 

Daarom is in 2018 advies gevraagd aan een gespecialiseerd adviesbureau (VAT-
House, advies in bijlage) dat het OCMW Sint-Niklaas in het verleden ook geholpen 
heeft op de BTW-situatie te stroomlijnen en optimaliseren. Dat heeft geleid tot een 
advies waarbij er voor de gebouwen waarop nog een BTW-verplichting rust, twee 
situaties ontstaan.  

Ten eerste zijn een aantal gebouwen specifiek in vruchtgebruik gegeven. Daartoe is 
op 27 december nog een wijziging in de notariële akte van Zorgpunt Waasland 
doorgevoerd. Maar deze juridische situatie volstond alleen voor de gebouwen 
waarvan zowel het gebouw als de activiteiten op 1 januari 2019 zijn overgedragen 
naar Zorgpunt Waasland.  

Voor de gebouwen die nadien worden opgeleverd kan dat niet. Voor die gebouwen 
is de verhuur in onroerende staat een oplossing. Dat betekent dat het gebouw door 
het OCMW wordt verhuurd aan Zorgpunt Waasland. Bovenop die huurprijs komt 
dan BTW die het OCMW doorstort. Het ZPW kan die BTW – voor een deel – 
aftrekken van de ‘normale’ BTW die zij elk kwartaal moet betalen.  

Het eerste gebouw dat in die situatie komt is het dienstencentrum De Wilg. De 
voorlopige oplevering is voorzien op 19 december 2019 en de operationele start 
van de werking op die plaats is voorzien vanaf 13 januari. 

Financieel komt de verhuur in onroerende staat erop neer dat het Zorgpunt aan het 
OCMW Sint-Niklaas huur gaat betalen voor het dienstencentrum. In eerste instantie 
is geprobeerd dat met een symbolische euro te regelen. Dat blijkt niet mogelijk. Er 
moeten realistische huurbedragen worden betaald. In het geval van het 
dienstencentrum in de Lamstraat gaat het om 116.000 euro per jaar. Dat is de 
kostprijs vermeerderd met een kleine rente gespreid over 25 jaar. 

Die (huur)bedragen worden vervolgens, via de exploitatie, terug in rekening 
gebracht aan het OCMW Sint-Niklaas. Het verschil zit erin dat het ZPW de BTW 
die het heeft kunnen aftrekken van haar gewone BTW-aangifte niet hoeft door te 
rekenen aan het OCMW. Daar zit de winst voor het moederbestuur. 

Per saldo is het voor ZPW een nuloperatie in verband met de kosten. De ‘kale’ huur 
plus een deel van de BTW komen van het moederbestuur via de exploitatietoelage. 
Het andere deel van de BTW wordt gecompenseerd door een lagere BTW-
aangifte. 



 
 
 

 

Voor de budgetten heeft het ook gevolgen. Zowel bij Zorgpunt Waasland als bij het 
OCMW Sint-Niklaas zal de huurprijs, zowel aan opbrengst- als aan de uitgavenkant 
moeten worden ingeschreven. Omdat de meerjarenbudgetten al in verregaande 
mate gereed zijn (stad Sint-Niklaas) en bij Zorgpunt Waasland al definitief 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering, kan het nu niet meer worden 
verwerkt. Bijgevolg zal het bij de budgetwijziging, naar aanleiding van de rekening 
2019 van het Zorgpunt, moeten worden ingeschreven. Dat zal dan zowel bij het 
Zorgpunt als het OCMW Sint-Niklaas moeten gebeuren. 

Om enig idee te geven van de omvang van de bedragen waar het over gaat in het 
geval van dienstencentrum in de Lamstraat: 

De bouwkost van het gebouw is 2,6 miljoen euro (zie bijlage). Wanneer daar BTW 
zou op moeten betaald worden, ging het om circa 540.000 euro. Die heeft het 
OCMW Sint-Niklaas niet betaald en ze heeft dus ook niet moeten lenen. De 
jaarlijkse rentekosten winnen ze dus ook (de eerste jaren circa 5.000 euro per jaar). 

De realistische, huurkosten voor een dergelijk gebouw zijn 116.000 euro per jaar. 
De BTW-daarop is 24.360 euro. Daarvan kan 75% door het Zorgpunt worden 
afgetrokken van haar gewone BTW-aangifte, dat wil zeggen 18.270 euro. Die 75% 
is berekend op het vloergedeelte van het gebouw dat als dienstencentrum in 
gebruik is.  

Samen maakt dat een jaarlijks voordeel van circa 23.000 euro voor het OCMW Sint-
Niklaas. Dat geldt zeker negen jaar, van 2020 tot en met 2028. In die periode is het 
dus ruim 200.000 euro.  

Vanaf 2028 moet worden herbekeken hoe hierover afspraken worden gemaakt 
tussen ZPW en OCMW Sint-Niklaas. In totaal zou het voordeel moeten kunnen 
oplopen tot 75% van 540.000 euro, plus de verschuldigde rente (als het OCMW 
leent). Dat betekent bedragen tussen de 390.000 en 450.000 euro. Het is vooral in 
het belang van het OCMW Sint-Niklaas dat er in 2028 een afspraak is. Zou dat niet 
het geval zijn, kan de BTW administratie nog 16/25 van het genoten BTW voordeel 
terugvorderen, op basis van de herrekeningstermijn die loopt tot 25 jaar na de 
oplevering. 

Om het voordeel van de verhuur in onroerende staat voor de andere gebouwen 
(Vrasene, Haasdonk, Melsele, Nieuwkerken) te kunnen inschatten, wordt het best 
hun bouwkost vergeleken met die van De Wilg. Het voordeel geldt vervolgens in 
dezelfde verhouding. 



 
 
 

Ook bij andere nieuwe gebouwen waar BTW-plichtige activiteiten gaan 
plaatsvinden (sociale restaurants) is een vergelijkbare formule te overwegen. 

Concessieovereenkomst 

De bouw van het dienstencentrum in de Lamstraat werd mogelijk omdat het 
bestaande sociaal restaurant met het dienstencentrum wordt gecombineerd. Dit 
dubbel gebruik betekent een efficiëntiewinst.  

In de concessie staat dat Den Azalee zes dagen per week maaltijden verzorgt en vijf 
dagen per week de taverne van het dienstencentrum openhoudt. Daarnaast mogen 
zij ook op andere momenten, wanneer het gebouw niet gebruikt wordt door het 
dienstencentrum, de ruimtes gebruiken. Specifiek kijken ze daarbij naar een aanbod 
voor mensen met een laag inkomen. Voor Den Azalee is de nieuwe keuken ook een 
opleidingscentrum. Den Azalee betaalt geen huur voor het gebouw, wel voor de 
energie die ze verbruiken. 

In ruil voor de concessie zorgt het personeel van Den Azalee dat het geheel van 
dienstencentrum en thuiszorgcentrum wordt schoongemaakt. Zij voorzien er ook 
koffie, water en thee. Den Azalee heeft, via het schenken van grond voor een 
kinderdagverblijf aan de stad Sint-Niklaas, ook indirect een bijdrage geleverd in de 
bouwkosten. 

Voor wat betreft het toekomstig onderhoud staat het ZPW in voor het 
eigenaarsonderhoud, waarvan de kosten worden doorgerekend aan het OCMW 
Sint-Niklaas. Den Azalee staat in voor de kosten van het onderhoud dat aan een 
huurder mag worden toegerekend. Dat zal de eerste jaren vooral gaan over het 
onderhoud van de keukenapparatuur, het jaarlijks onderhoud aan de koelcellen, etc. 

 
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 
en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.  
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 in het kader van een verhuur in onroerende staat, akkoord te gaan met het 
voorliggende huurcontract voor het nieuwe dienstencentrum in de Lamstraat 
in Sint-Niklaas 

Art. 2 in te stemmen met de concessieovereenkomst in bijlage tussen Zorgpunt 
Waasland en vzw Den Azalee tot uitbating van de cafetaria en de taverne in 
het dienstencentrum in de Lamstraat in Sint-Niklaas. 

Art. 3 de administratie opdracht te geven bij de eerstvolgende begrotingswijziging 
voor 2019 de diverse bedragen in plus en in min in het budget van Zorgpunt 
Waasland in te schrijven. 

 
3. (MA) ZPW - TIJDSREGISTRATIE, EHR-WORKFLOWS EN GEÏNTEGREERDE 
PERSONEELSPLANNING- GUNNING 
 
In het kader van de opdracht “Tijdsregistratie, eHR-workflows en geïntegreerde 
personeelsplanning” werd een bestek met nr. 2019-232 opgesteld door Zorgpunt 
Waasland. 
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 400.000,00 incl. btw. Deze 
raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. De uitgave voor 
deze opdracht is voorzien in het budget. 
 
Het Zorgpunt Waasland verenigt de zorgdiensten van 4 OCMW-besturen, zijnde 
Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Elk van die besturen kent een eigen 
werking, kent een eigen ICT-infrastructuur. Het gaat hier niet gewoon om 
implementatie van een nieuw tijdsregistratie-systeem met personeelsplanning, 
maar het gaat vooral om het uniformiseren naar één systeem met bovendien 
koppelingen naar bestaande toepassingen. De kandidaat-opdrachtnemer zal een 
aanzienlijke rol spelen in het goede verloop van zowel de technische installatie als 
de implementatie qua opleiding en projectaanpak. 
 
Er werd voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit werd goedgekeurd door de raad 
van bestuur in haar zitting van 14 maart 2019.  
 
De selectieleiddraad werd gepubliceerd en de kandidatuurstellingen werden op 23 
april 2019 via e-tendering geopend. Na de kennisname van de geselecteerde 
kandidaten, werd het bestek aan hen uitgestuurd. Op 28 mei 2019 werden de 
offertes geopend worden.  De raad van bestuur nam hiervan kennis in haar zitting 
van 7 mei 2019 
Er werden demo’s gegeven door de verschillende aanbieders, referentie-calls 
uitgevoerd door de aankoopdienst én referentiebezoeken afgelegd door de leden 
van de werkgroep.  



 
 
 

Teneinde de verschillende onderdelen in het bestek goed op punt te zetten en 
heldere afspraken te kunnen maken waren onderhandelingen nodig.  
 
Na de onderhandelingen met de inschrijvers, en na het indienen van een verbeterde 
offerte op basis van deze onderhandelingen, kregen zij allen nog de kans om een 
BAFO (best and final offer) in te dienen. De BAFO diende het bestuur ten laatste op 
woensdag 27 november 2019 om 10:00u te bereiken. 
De aankoopdienst stelde op 28 november 2019 het verslag van nazicht van de 
offertes op. Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het 
regelmatigheidsonderzoek van de offertes en de vergelijking van de offertes 
gemaakt in de voorgaande punten, stelt de aankoopdienst voor om de opdracht te 
gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde Syntegro, Genebroekstraat 97 te 3581 
Beringen, tegen het onderhandelde bedrag van € 475.787,70 excl. btw of 
€ 575.703,12 incl. 21% btw (inclusief opties) en dit volgens het principe van 
capped time en materials (volgens prestaties en leveringen maar niet hoger dan het 
totale bedrag). 

- eenmalige kosten: 96.079,50 euro excl. btw 
- jaarlijkse kosten volgens geraamde aantallen: 36.012,75 euro excl. btw 
- eenheidsprijzen op afroep voor bijkomende hardware en diensten (posten 

17 t.e.m. 21) 
 
 
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 
en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.  
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 meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid 
verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of 
diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) 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 verslag van nazicht van de 

offertes van 28 november 2019, opgesteld door de 
aankoopdienst. 

Art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal 
deel uit van deze beslissing. 

Art. 3. De opdracht “Tijdsregistratie, eHR-workflows en geïntegreerde 
personeelsplanning” te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Syntegro, Genebroekstraat 97 te 
3581 Beringen, tegen de prijzen vermeld in de BAFO dd. 
25/11/2019). 

Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2019-232. 

 
4. (TDW) ARBEIDSREGLEMENT - GOEDKEURING 
 
De raad van bestuur van 28 augustus 2019 heeft de voorlopige tekst van het 
arbeidsreglement in versie van 16 augustus 2019 voorlopig goedgekeurd. 
Op 10 december 2019 hebben de vakorganisaties kennis genomen van het 
arbeidsreglement en hebben een protocol van gunstig advies getekend, zij zijn 
akkoord gegaan met de integrale tekst met opmerkingen. 
Aan de raad wordt gevraagd om het arbeidsreglement d.d. 30 november 2019 (zie 
bijlage) goed te keuren. 
 
 
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 
en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.  
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 integrale tekst van het arbeidsreglement d.d. 30 november 2019 goed te 
keuren. 
 



 
 
 

5. (FT) OVERDRACHT PERSONEEL TECHNISCHE DIENST CLUSTER OOST NAAR 
ZPW - NOMINATIEVE LIJSTEN - KENNISNAME BESLUITEN MOEDERBESTUREN 
 
Op 1 januari 2019 werd Zorgpunt Waasland opgericht en werd al het 
administratief, verzorgend en verpleegkundig personeel overgedragen vanuit de 
moederbesturen naar ZPW. De technische dienst van Sint-Niklaas werd eveneens 
overgedragen op 1 januari 2019. Voor de andere moederbesturen dienden nog 
besprekingen opgestart voor de overdracht en organisatie van de technische 
diensten. 
 
Na verder onderzoek en overleg wordt voorgesteld om op 1 januari 2020 de 
volledige technische dienst van OCMW Beveren en Kruibeke over te dragen en 2 
medewerkers van de gemeenschappelijke technische dienst gemeente /OCMW 
Zwijndrecht over te dragen naar Zorgpunt Waasland. Voor Beveren geldt dat er 
door de technische dienst nog taken worden uitgevoerd voor het moederbestuur en 
er een werklastmeting wordt uitgevoerd. 
 
Op 10 december 2019 hebben de vakorganisaties kennis genomen van het voorstel 
en zijn zij hiermee akkoord gegaan.  
 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van: 

- De beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 
28/10/2019 Beveren: overdracht technische dienst OCMW (regie der 
werken) naar Zorgpunt Waasland – Goedkeuring. De beslissing in de 
OCMW-raad van Beveren wordt getroffen op 17/12/19 

- Besluit raad voor maatschappelijk welzijn Kruibeke van 25/11/2019 
- De beslissing van de overdracht voor Zwijndrecht zal getroffen 

worden op de raad van 19/12/2019.  
 

 
 
Wetgeving:  
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 
en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.  
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 besluiten van de overdracht van de personeelsleden 
van de technische dienst van Beveren en Kruibeke naar Zorgpunt Waasland 
op 1 januari 2020 onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de 
OCMW-raad van Beveren. 

Art 2. Kennis te nemen van de beslissing voor de overdracht van twee 
personeelsleden van het moederbestuur Zwijndrecht onder opschortende 
voorwaarde van goedkeuring op de OCMW/gemeenteraad van Zwijndrecht 
op 19 december 2019. 

Art 3. De beslissing voor de overdracht van het gebouw van de technische dienst 
van Beveren met toebehoren en de verzekeringen voor te leggen aan een 
latere raad van bestuur, na goedkeuring van het dossier door het 
moederbestuur Beveren. 

Art 4. Te acteren dat voor de terugkeermogelijkheid voor de overgedragen 
personeelsleden de bepalingen van de rechtspositieregeling van het 
moederbestuur dienen nageleefd.  

Art 5. De goedgekeurde rechtspositieregeling van Zorgpunt Waasland toe te 
passen op de overgedragen personeelsleden in dit besluit op het vlak van 
hospitalisatieverzekering, de regeling van de tweede pensioenpijler en de 
maaltijdcheques. 

 
6. (TVD) OVERGANGSREGELING VERLOFDAGEN ZWIJNDRECHT EN KRUIBEKE - 
GOEDKEURING 
 
In 2018 is een regeling uitgewerkt voor de geleidelijke afbouw van het aantal 
verlof- en feestdagen in Zorgpunt Waasland met het oog op een harmonisering 
tussen de werknemers afkomstig uit de vier moederbesturen.  
Deze regeling is vastgelegd in de artikel 272 van de rechtspositieregeling. 
Achteraf is duidelijk geworden dat er, naast de dagen die in 2018 werden 
besproken, in Kruibeke en Zwijndrecht ook nog andere dienstvrijstellingen, feest- en 
kermisdagen die niet in het voorstel waren vervat. Met deze beslissing worden ook 
die dagen opgenomen vanaf 1 januari 2020. 
 
 
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 
en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.  
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 In te stemmen met het voorstel om de dienstvrijstellingen en extra feestdag 
in Kruibeke en Zwijndrecht, via de voorliggende overgangsmaatregelen in bijlage, te 
integreren in de algemene verlofregeling van het ZPW (art 272 , RPR). 
 
7. (AM) ONREGELMATIGE PRESTATIES - VOORSTEL- GOEDKEURING 
 
Bij de opstart van Zorgpunt Waasland beschikten we over vier verschillende 
vergoedingsregelingen voor onregelmatige prestaties. Om de continuïteit van onze 
werking te garanderen werd beslist om in 2019 de regelingen die golden in de 
moederbesturen verder toe te passen. 
 
Omwille van uniformiteit voor al onze personeelsleden wordt voorgesteld om vanaf 
1 januari 2020 één vergoedingsregeling toe te passen voor alle personeelsleden 
van Zorgpunt Waasland. Deze regeling geldt evenwel niet voor leden van het 
directieteam, de personeelsleden van niveau A en directiefuncties.  
 
De volgende regeling wordt voorgesteld: 
Definities: 

 Onregelmatige prestaties zijn prestaties die gepresteerd worden op 
zaterdag, zondag, feestdag tussen 0 en 24 uur.  

 De late dienst: prestaties vanaf 19.00 uur.  
 Onderbroken dienst: prestaties met min. 3 uur tussen de dagdelen.  

 
Toelagen: 

 Zon- en decretale feestdagen :+ 100% 
 Zaterdag: + 25% 
 Ploegvergoeding : 

 a) nacht : 3,5 EUR per uur 
 b) late (vanaf 19.00 uur) :  3,5 EUR  per uur 

 Onderbroken dienst: 20%  
(toelagen met een vast uurbedrag zijn gekoppeld aan spilindex 
138,01) 
 

Aanvullend:  
 Toeslagen voor late- en nachtprestaties zijn cumuleerbaar met 

toeslag voor prestaties op zaterdag, zondag of feestdag.  
 Toeslagen voor zaterdag of zondagprestatie zijn niet cumuleerbaar 

met toeslagen voor prestaties op een feestdag.  



 
 
 

 Extra inhaalrust bij nachtprestaties is niet cumuleerbaar met extra 
inhaalrust voor prestaties op zaterdagen, zondagen of feestdagen. 
 

Verstoringstoelage:  
De verstoringstoelage wordt toegekend aan het personeel dat onvoorzien buiten 
zijn arbeidsregeling of permanentieplicht opgeroepen wordt voor een dringend 
werk.    
 
Voor de toekenning van de verstoringstoelage gelden volgende voorwaarden: 

 Een vraag tot uitvoering van onverwacht werk is gesteld minder dan 
24u voor de start van de tewerkstelling 

 en de dienst beschikt niet over de vooraf bepaalde minimumbezetting 
 
De verstoringstoelage wordt a.h.v. een aanvraagformulier aangevraagd door het 
personeelslid en vereist de goedkeuring van de leidinggevende. De 
verstoringstoelage bedraagt per oproep een bedrag van vier keer een uurloon.  De 
verstoringstoelage kan niet gecumuleerd worden met de permanentietoelage (zie 
RPR art. 175-176).  
 
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 
en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet.  
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 met ingang van 1 januari 2020 bovenvermelde 
vergoedingsregeling toe te passen. 
 
8. VARIA  
 
Varia 1: Christel Geerts – problemen bij medicatie bij kortverblijf. 
Christel Geerts vraagt of men bij kortverblijf niet de medicatie van thuis mag 
meebrengen. 
Er wordt geantwoord dat de medicatie de verantwoordelijkheid van de apotheek is. 
En dat die daarom ook de medicatie moeten leveren - tenzij de familie expliciet zelf 
de verantwoordelijkheid neemt. 
 
Varia 2: lijst opnames. Zie bijlage. 



 
 
 

De lijst met de opnames in cluster Oost en West ligt ter kennisname. 
Sofie Heyrman merkt op dat er relatief veel jonge mensen onder zijn. Zijn er zoveel 
nieuwe gevallen van jongdementie? 
Er wordt geantwoord dat de gevallen waar het over ging in de afgelopen maanden, 
vooral personen met een beperking of een niet aangeboren hersenaandoening 
waren, die niet meer in hun thuissituatie konden blijven. 
 
Varia 3: kwartaalrapportering budgetten, liquiditeiten en debiteuren 
Maxime Callaert vraagt de algemeen directeur of er nog specifieke dingen zijn bij 
het de budgetcijfers van het derde kwartaal. Dat is niet het geval. Het lijkt erop dat 
zowel de uitgaven als de inkomsten zich ontwikkelen volgens het geplande budget. 
Ook de debiteurenrapportage is eerder gerusstellend. Er zijn enkele facturen van de 
woonzorgcentra die achter zijn - door specifieke omstandigheden doorgaans. 
Er zijn ook slechte betalers, met name thuiszorg, daarvoor ontwikkelt de financiële 
dienst een specifieke, persoonlijke aanpak. 
 
Varia 4: Christel Geerts wil, aan de hand van een casuïstiek, laten zien dat de 
facturatie vreemd verloopt. In oktober kreeg een familie nog de medicatiefactuur 
van april. 
Zij vraagt zich af of het uitzonderlijk is. Chris Vermeulen vermeldt dat het eventueel 
kan zijn, dat het een medicament is dat eerst een goedkeuring moet hebben van de 
adviseur van het ziekenfonds. 
Christel Geerts vraagt om het na te kijken, en - als dat gebeurt - dat het dan op de 
factuur vermeld wordt. 
Dat zal zo worden afgehandeld. 
 
Varia 5: Het voorstel is om bij de Raad van Bestuur van 24 februari ook, aansluitend 
aan de vergadering, een etentje aan te bieden. De vergadering zal dan om 18 uur 
beginnen. Met het oog op de tournee minerale, zullen er ook alcoholvrije dranken 
aangeboden worden. 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 19.48 UUR. 
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