
 
 
 

 

 

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 29 
JANUARI 2020 
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.01 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

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

VERONTSCHULDIGD: Filip Vercauteren, Caroline Vermeulen, Sofie Heyrman, 
raadsleden 
Christel Geerts, raadslid verontschuldigd voor 
agendapunt1 

EXTRA 
AANWEZIGEN: 

 

 
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 31 december 

2019 wordt goedgekeurd. 
 
2. (CVDB) WOONZORGCENTRA - OPNAMEBELEID EN OPNAMEPROCES - 
GOEDKEURING 



 
 
 

 

 

 
Bij opstart van het Zorgpunt Waasland werd de nota met het opnamebeleid voor de 
woonzorgcentra goedgekeurd.  
De voorbije maanden heeft een werkgroep dit verder geconcretiseerd naar het te 
concreet te doorlopen proces van aanmelding tot effectieve opname in het WZC.  
In het licht hiervan, is het voorstel om nog enkele punten in het opnamebeleid, bij te 
stellen:  

- Enkele verduidelijkingen van formuleringen, met het oog op het vermijden 
van misverstanden (bv. formulering ‘20% van de bewoners’ ipv ‘20% 
opnames’) 

- Enkele aanvullingen:  
o Vooorstel om ook kandidaten die meer dan 5 jaar in een 

zorgvoorziening (APZ of VAPH-voorziening) in een gemeente van 
het ZPW, gelijk te stellen aan inwoners van het ZPW;  

o Verduidelijking samenstelling opnamecel 
Daarnaast werd het proces van aanmelding tot opname verder uitgewerkt. Dit 
betreft de na te streven werkwijze waar naartoe gewerkt wordt. Afhankelijk van de 
huidige werking in beide clusters en de mogelijkheden van de software, dient nog 
verder uitgewerkt op welke wijze en binnen welke termijn hiernaartoe gewerkt kan 
worden.  
 
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 aangepaste nota ‘opnamebeleid woonzorgcentra’, goed te keuren;  
Art. 2 het voorgestelde proces ‘van aanmelding tot opname in het WZC’ , goed te 

keuren.  
 
3. (KB 671) ZPW - POSTVERWERKING - BESLISSING NIET-GUNNING  
 
Historiek en uiteenzetting 
Zorgpunt Waasland delegeerde de opdracht voor postverwerking aan Stad Brugge 
die als aankoopcentrale voor heel wat besturen optradt. De opdracht werd aan 
Bpost gegund. Dit voorstel is niet gunstiger dan de huidige situatie en niet de beste 
offerte op de markt. Alleen al voor cluster west zou dit een jaarlijkse meerkost van 



 
 
 

 

 

+/- 10.000 EUR betekenen. Er is geen verplichting om af te nemen uit het 
raamcontract.  
 
Motivatie 
Aangezien er betere voorstellen op de markt zijn, wordt voorgesteld om zelf een 
nieuwe procedure uit te schrijven.  
 
Advies 
Er wordt gevraagd aan de Raad om hier kennis te nemen en goedkeuring te geven.  
 
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 niet deel te nemen in het raamcontract van Stad Brugge en is akkoord om 
zelf een procedure op te starten in 2020.  
 
4. (KB 747) ZPW - PRINCIPE BELEVERING VAN KOUDE DRANKEN - 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Ter voorbereiding van een nieuw dossier voor de belevering van koude dranken, 
worden een aantal principes afgetoetst en voorgesteld.  
 
 
Motivatie 
Het nieuwe dossier voor de belevering van koude dranken dient opnieuw 
uitgeschreven te worden.  
 
 
Advies 



 
 
 

 

 

Er wordt gevraagd aan de Raad om kennis te nemen van het voortraject.  
 
 
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 Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van een aantal 
principes zoals bepaald in de nota. Zodra er goedkeuring gegeven wordt, kunnen de 
lastenboeken opgemaakt worden.  
 
5. (MA) INDIENEN SUBSIDIEAANVRAAG VOOR ENERGIEBESPARENDE 
MAATREGELEN - BEKRACHTIGING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op 20 mei 2019 nam het Dagelijks Bestuur kennis van het rapport van de 
potentieelscan van WZC Boeyé-Van Landeghem en ging men akkoord met het 
uitvoeren van scans ook voor de andere gebouwen (ouder dan 2015). De raad 
volgde deze beslissing in zitting d.d. 5 juni 2019. 
In zitting van 12 november 2019 kreeg de raad een presentatie door het VEB over 
hun dienstverlening en de eerste resultaten van de potentieelscan aan de hand van 
het rapport van WZC De Notelaar. De raad nam tijdens deze zitting ook kennis van 
de subisidieoproep die op 15 januari afgesloten wordt. 
De ambtelijke diensten kregen op 18 december een feedbackgesprek van het VEB 
en het studiebureau dat in stond voor de opmaak van de rapporten en de 
maatregelen. Op 7 januari 2020 werden de maatregelen stuk per stuk overlopen 
met de technische diensten en werd er afgetoetst wat best kon opgenomen worden 
in functie van de nakende subsidieoproep met als deadline 15 januari 2020. 
Principe van de oproep is dat een organisatie tot 500.000 euro aan VIPA-subsidies 
kan krijgen voor maatregelen die uit de potentieelscan voortkomen en een 
terugverdientijd hebben van >5 jaar en  < 50 jaar. Het subsidiebedrag kan tot 60% 
bedragen van de investeringskost van de maatregel.  



 
 
 

 

 

Het Zorgpunt heeft reeds een bedrag van 64.435 euro toebedeeld gekregen, i.e. 
voor de maatregelen die gedefinieerd werden voor wzc Boeyé-Van Landeghem 
(Beveren). 
In zitting van het Dagelijks Bestuur van 14 januari 2020 werd besproken welke 
maatregelen er het best in aanmerking komen voor een subsidieaanvraag. Het 
bestuur ging akkoord met scenario A volgens de toelichtende nota. De 
subsidieaanvragen werden dezelfde avond ingediend.  
 
Motivatie 
De deadline van de subsidieoproep was 15 januari 2020. Het is op dit moment 
onduidelijk of er nog een oproep zal komen, daarom moeten we er van uitgaan dat 
dit de laatste oproep kan zijn en dienen we zorgvuldig om te gaan met deze kans 
om het volledige bedrag van 500.000 euro binnen te halen en zo goed mogelijk te 
besteden. Tot het bedrag van 500.000 euro kan de subsidie per maatregel 60% 
bedragen. Bijkomende subsidie is mogelijk via een uitgebreid dossier bij VIPA, maar 
de subsidie behelst dan maximaal 30% van de investeringskost per maatregel. 
 
Advies 
De toelichting en het overzicht van de maatregelen als bijlage maken deel uit van 
het voorstel. De toelichting eindigde met 2 scenario’s: A of B, in beide gevallen kan 
het subsidiebedrag van 500.000 euro optimaal worden aangevraagd.  
Het voorstel is om te gaan voor scenario A aangezien deze gebaseerd is op wat 
reeds voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025 en dus zeker kan uitgevoerd 
worden: het biedt de meeste garantie dat aangevraagde subsidies voor 
maatregelen dan ook effectief verkregen worden.  
 

 Scenario a Scenario b 
Kruibeke 230.117 230.117 
Zwijndrecht 5.820 5.820 
Beveren 83.635 144.055 
Sint-Niklaas 178.646 117.833 

totaal 498.218 497.825 
 
De installatie van zonnepanelen kan verder onderzocht worden via een gratis 
haalbaarheidsstudie die via het VEB kan aangevraagd worden. Deze 
haalbaarheidsstudie geeft concretere info mbt financiële en technische 
haalbaarheid. Het voorstel is om dergelijke haalbaarheidsstudies aan te vragen voor 
onze gebouwen, ook die die nog geen potentieelscan hebben gehad, en op basis 
van die resultaten terug te koppelen aan het bestuur en een voorstel uit te werken. 
 
 
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 Bekrachtigt de beslissing van het Dagelijks Bestuur d.d. 14.01.2020 om voor 

scenario A te gaan volgens het voorstel zoals beschreven in de toelichting 
door de facilitair directeur voor het aanvragen van de subsidies in de oproep 
met als deadline 15 januari 2020. 

Art. 2 Is akkoord met het voorstel gratis haalbaarheidstudies betreffende het 
installeren van zonnepanelen op onze voorzieningen te laten uitvoeren en 
hiervan een terugkoppeling te krijgen om op basis daarvan eventuele 
verdere stappen te zetten en middelen te voorzien. 

 
6. VARIA  
 
Varia 1: etentje raadsleden 24 februari 
Beslissing RVB: akkoord 
 
 
Varia 2: Brief Audit Vlaanderen ter kennisgeving aan de Raad van Bestuur – zie 
bijlage. 
Beslissing RVB: kennisname 
 
Varia 3: Schenking De Bron – zie bijlage. 
Beslising RVB: akkoord 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.37 UUR. 
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