
 
 
 
 

 

 

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 03 JUNI 
2020 
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.05 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

Dirk Van Esbroeck, Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, 
Dominique Tielens, Filip Vercauteren, Sofie Heyrman, 
Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper, 
Bert Verbraeken, raadsleden 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Transitiemanager 

VERONTSCHULDIGD: Louis Verest , Caroline Vermeulen, raadsleden 
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden 

EXTRA 
AANWEZIGEN: 

 

 
0.1. (TVD) AANVULLEND PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID 
 
Historiek en uiteenzetting 
De voorzitter stelt voor om over te gaan tot de behandeling van 1 aanvullend 
agendapunt bij dringende noodzakelijkheid, namelijk: 
11.1 Financieel directeur – verbreking contract - goedkeuring 
 
Motivatie 
De reden om het zo laat door te geven, heeft de maken met de delicaatheid van het 
agendapunt. De voorzitter vraagt de instemming van de raadsleden om dit punt als 
eerste te behandelen.  
 
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 Akkoord te gaan met de behandeling van 1 aanvullend punt bij dringende 
noodzakelijkheid, namelijk: 
11.1 Financieel directeur – verbreking contract - goedkeuring 
 
 
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). 
 
BESLUIT: eenparig 
Beslissing: de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
 
Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 29 april 2020 

wordt goedgekeurd. 
 
2. (VR) JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2019 - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Jaarlijks dient een jaarverslag en jaarrekening te worden opgemaakt. In het 
jaarverslag ligt de focus op de opstart ZPW.  
Een uiteenzetting werd gegeven op de commissievergadering va 27 mei  voor de 
leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering. 
 
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 jaarverslag en de jaarrekening ZPW 2020. 
 
3. (VR) BUDGETRAPPORTERING Q1 - AKTENAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de budgetrapportering Q1 vindt u een stand van zaken over de exploitatie-
uitgaven en -ontvangsten, de investeringen en de liquiditeiten. In deze editie vindt u 
tevens een eerste aanzet tot het in kaart brengen van de financiële impact van 
COVID-19. 
 
Motivatie 
/ 
 
Advies 
Het Dagelijks Bestuur heeft op 26 mei kennis genomen van de budgetrapportering. 
 
 
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 Akte te nemen van de budgetrapportering Q1. 



 
 
 
 

 

 

 
4. (VR) DEBITEURENRAPPORTERING 2019 - AKTENAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de debiteurenrapportering vindt u een overzicht van het debiteurenbeheer van 
2019. 
 
Motivatie 
Zie document als bijlage. 
 
Advies 
Het dagelijks bestuur heeft op 26 mei kennis genomen van de 
debiteurenrapportering 2019. 
 
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 akte te nemen van de debiteurenrapportering 2019. 
 
5. (VR) FINANCIËLE IMPACT COVID-19 - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
Het rapport tracht een beeld te schetsen van de financiële impact van COVID-19 op 
de werking van Zorgpunt Waasland. 

COVID-19 bracht heel wat gevolgen en nieuwe maatregelen met zich mee. We 
proberen aan de hand van de info waarover we vandaag beschikken om al een 
overzicht te geven van deze gevolgen alsook een aantal cijfers weer te geven. Hoe 
alles op lange termijn zal verlopen is afhankelijk van hoe COVID-19 verder evolueert 
en dit is moeilijk te voorspellen. 



 
 
 
 

 

 

 
Motivatie 
 
Zie rapport 
 
Advies 
 
Zie rapport 
 
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 Neemt kennis van het rapport. 
 
6. (KB-772) ZPW - VERZEKERINGEN - SELECTIE KANDIDATEN EN DELEGATIE 
AAN DB 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “afsluiten van verzekeringen tbv. Zorgpunt Waasland” 
werd een bestek met nr. 2020-772 opgesteld door de aankoopdienst. Elk 
moederbestuur heeft nu vaak nog eigen polissen. Door de prijsvraag te voeren 
zullen globale polissen voor ZPW afgesloten worden.  
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 kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 6 mei 2020 te bereiken. De 
ontwerper stelde op 20 mei een verslag van nazicht van de kandidaten op.  
Uit bijgaand pv van opening blijkt dat volgende kandidaten werden ontvangen: 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
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 Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de kandidaturen 

van 20 mei 2020 voor deze opdracht, opgesteld door de aankoopdienst.  
Art. 2 Goedkeuring te verlenen dat de geselecteerde kandidaten uitgenodigd 

zullen worden om een offerte in te dienen, zodra het lastenboek is 
goedgekeurd.  

Art. 3 Delegatie te verlenen aan het dagelijks bestuur om het bestek goed te 
keuren.  

AG Insurance Emile Jacqmainlaan 53 1000 Brussel 

AXA Belgium Troonplein 1 1000 Brussel 

Belfius Insurance Karel Rogierplein 11 1210 Brussel 

ETHIAS - Hasselt Prins Bisschopssingel, 73 3500 Hasselt 

Federale Verzekering, Coöperatieve 
Vennootschap voor Verzekering tegen 
Ongevallen, Brand, Burgerlijke 
Aansprakelijkheid en Diverse Risicio's 
CV 

Stoofstraat 12 1000 Brussel 

Federale Verzekering, 
Gemeenschappelijke Kas voor 
Verzekering tegen Arbeidsongevallen 

Stoofstraat 12 1000 Brussel 

KBC Verzekeringen P.R.Van Overstraetenplein 2 3000 Leuven 

PV Verzekeringen Koningsstraat 151 1210 BRUSSEL 

 



 
 
 
 

 

 

 
7. (OJ 747) ZPW - AANKOOP EN LEVEREN VAN KOUDE DRANKEN - BESTEK - 
KANDIDATEN - GOEDKEURING 
 
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 deze opdracht wordt geraamd op 735.067,92 EUR excl. btw of 
830.598,81 EUR 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 kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 28 april 2020 om 10.00 uur te 
bereiken. 
De administratie stelde op 18 mei 2020 een verslag van nazicht van de 
kandidaturen op. 
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 28 april 
2020 blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
- DRANKENHANDEL CARPENTIER, Antwerpsesteenweg 330 te 2070 Zwijndrecht 
- InBev Belgium BVBA / SPRL, Brouwerijplein 1 te 30 Mechelen 
- Solucious, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle 
- VVO drinks, Sint-Laureisstraat 88 te 2018 Antwerpen 
- WAASLAND DRINKS, Prinses Jos.-Charlottelaan 12 te 9100 Sint-Niklaas 
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2019-747 opgesteld door 
de ontwerper. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 30 juni 2020 om 10.00 uur 
voorgesteld. 
 
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 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. 
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). 
 
«UITSPRAAK» 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
«Stemresultaat» 
 
Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de kandidaturen 

van 18 mei 2020 voor deze opdracht opgesteld door de aankoopdienst.  
Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel 
uit van deze beslissing. 

Art. 2. Het bestek met nr. 2019-747 en de raming voor de opdracht “Aankoop en  
levering van koude dranken”, opgesteld door de aankoopdienst goed te 
keuren. 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 735.067,92 EUR excl. btw of 830.598,81 
EUR incl. btw voor 4 jaar. 

Art. 3. De geselecteerde kandidaten (DRANKENHANDEL CARPENTIER, InBev 
Belgium BVBA / SPRL, Nv Alken-Maes, Solucious, VVO drinks en 
WAASLAND DRINKS) uit te nodigen om een offerte in te dienen. 

Art. 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste dienen te bereiken op 30 juni 
2020 om 10.00 uur. 

 
8. (OJ 748) SN+ZW - AANKOOP VAN VOEDING - SELECTIELEIDRAAD EN WIJZE 
VAN GUNNING - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de nota omtrent leveren van 
voeding opgesteld door de aankoopdienst dd. 26/05/2020. 
De uitgave voor de opdracht “Leveren van voeding” wordt geraamd op € 
3.800.000,00 incl. btw voor een periode van 4 jaar. 



 
 
 
 

 

 

 
Advies 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
 
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). 
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. De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor 

de opdracht “Leveren van voeding”, opgesteld door de ontwerper goed te 
keuren. De raming bedraagt € 3.800.000,00 incl. btw voor een periode van 
4 jaar. 

Art. 2. Akkoord te gaan om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Art. 3. Akkoord te gaan de opdracht Europees bekend te maken. 
Art. 4. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal en Europees niveau.  
 
9. (MA) SCHRIJVEN EBM'S EN TERUGKOPPELING VIPA - KENNISNAME 
 



 
 
 
 

 

 

Historiek en uiteenzetting 
Op 7 april 2020 ontvingen we een schrijven per mail van Vipa Klimaatfonds mbt 
onze subsidieaanvraag voor de energiebesparende maatregelen (EBM’s) d.d. 
14.01.2020 (6de oproep van het Klimaatfonds). 
 
Motivatie 
De subsidieaanvraag voor elke maatregel werd geweigerd. Als reden geven ze aan  
“… zowel het huidige ontoereikende budget als de overschrijding van de “de 
minimis”-drempel van 500.000 euro.” 
 
Advies 
Er werd telefonisch contact genomen met de bouwtechnisch adviseur van het Vipa 
Klimaatfonds. Zij verduidelijkte dat onze aanvragen werden geweigerd omwille van 
een ontoereikend budget en niet omwille van de “de minimis”-drempel. Concreet 
hadden ze een budget van om en bij 3 mio te verdelen en hebben ze aanvragen ten 
bedrage van 18 mio gekregen. 
Het Klimaatfonds zal waarschijnlijk na vorming van een regering worden aangevuld. 
Op dat moment zullen ze eerst de geweigerde aanvragen uit oproep 6 herbekijken 
en zorgen dat deze alsnog gesubsidieerd worden. Intussen mogen de EBM’s wel al 
uitgevoerd worden. Dat is anders in het geval van een uitgebreide 
subsidieaanvraag*; voor de maatregelen waarvoor we nog geen subsidie 
aangevraagd hebben, kunnen we alsnog een subsidieaanvraag indienen via de 
uitgebreide procedure: deze worden tot max. 30% van de investeringskost 
gesubsidieerd en mogen nog niet gestart worden. 
 
*NOOT: subsidies in de verkorte procedure kunnen tot max. 500.000 euro per 
organisatie verkregen worden. Onze aanvraag in januari was ter hoogte van dat 
bedrag. We kunnen bijkomende aanvragen indienen voor de overige maatregelen, 
maar dan enkel in de uitgebreide procedure. 
 
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 weigering tot subsidie voor de aanvragen 
ingediend in oproep 6. 

 
10. (FT) HUISHOUDELIJK REGLEMENT - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Een ontwerp van het huishoudelijk reglement wordt voorgelegd.  
 
Motivatie 
/ 
 
Advies 
Het ontwerp werd voorgelegd aan het dagelijks bestuur van 26 mei en werd 
positief geadviseerd. 
 
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 neemt kennis van het ontwerp van het huishoudelijk reglement. 
Art. 2 het ontwerp wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene 
vergadering. 
 
11. (LVR) VISIE BUURTZORG ZPW EN CONCRETISERING - AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
In een overkoepelende werkgroep werd een missie/visie Buurtzorg voor ZPW 
uitgewerkt (zie bijlage 1 en 2). Deze missie/visie werd verder geconcretiseerd (zie 
bijlage 3).  
 
Op het dagelijks bestuur van 10 maart werd de visietekt Buurtzorg besproken. 
Hiermee werd akkoord gegaan mits concretisering van de visietekst. Deze 
aanvullende nota werd besproken op het dagelijks bestuur van 12/05. 
 



 
 
 
 

 

 

Motivatie 
Buurtzorg wordt vanuit het nieuwe woonzorgdecreet naar voor geschoven als 
belangrijk toekomstmodel binnen de zorg- en dienstverlening. Binnen de 
organisatie wil ZPW sterk inzetten op het ontwikkelen van buurtgerichte zorg zoals 
ook uit de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan blijkt. Het is belangrijk om 
binnen ZPW te vertrekken vanuit een overkoepelende missie en visie rond 
buurtzorg om op basis daarvan de toekomstige beleidsmatige en operationele 
keuzes af te stemmen.  
 
Advies 
Het dagelijks bestuur van 12/05 gaf positief advies.  
 
Wetgeving 
Woonzorgdecreet van 15 februari 2019. 
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 de missie, visie en concretiseringsnota mbt. de uitrol 
Buurtzorg ZPW.  
 
11.1. FINANCIEEL DIRECTEUR - VERBREKING CONTRACT - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
De financieel directeur, werd in juli 2018 aangeworven om te starten voor Zorgpunt 
Waasland vanaf 1 januari 2019.  
Sinds het voorjaar in 2019 kwamen er opmerkingen van diverse diensten en 
directies dat ze van de financieel directeur meer kennis en een meer sturende en 
actieve rol verwachten.  
Filip Thyssen, transitiemanager en Tjeu Van Diessen, algemeen directeur, zijn 
daarover met betrokkene in juni 2019 in gesprek gegaan. Er werd afgesproken de 
vooruitgang op te volgen via maandelijkse gesprekken. 
Door gezondheidsproblemen van de financieel directeur heeft het eerste gesprek 
pas plaatsgevonden op 11 oktober 2019. Verder zijn er gesprekken geweest op 14 
november 2019, 20 december 2019, 23 december 2019, 8 januari 2020, 31 januari 
2020, 27 februari 2020, 3 maart 2020 en 28 april 2020. Van de gesprekken van 11 
oktober 2019 en 20 december 2019 heeft de financieel directeur een schriftelijke 
neerslag ontvangen. 



 
 
 
 

 

 

 
Motivatie 
Het dossier wordt omstandig uiteengezet door Tjeu van Diessen (AD) en Filip 
Thyssen (TM). 
Gezien de financieel directeur er niet in slaagt zich inhoudelijk voldoende te 
ontwikkelen om op een (pro)actieve manier het financiële beleid vorm te geven, 
wordt gevraagd tot ontslag over te gaan. Een uitgebreide motivatie wordt in de 
bijlage ‘2020.06.01_Motivering ontslag’ toegevoegd bij de beslissing. 
 
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 De raad van bestuur neemt kennis van de voorgebrachte motivatie, die 

integraal deel uitmaakt van dit besluit: bijlage 2020.06.01. Motivering 
ontslag. 

Art. 2 Akkoord te gaan om het arbeidscontract tussen de financieel directeur en 
Zorgpunt Waasland te verbreken met onmiddellijke ingang vanaf 4 juni 
2020. 

 
12. VARIA  
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.55 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen 
Algemeen Directeur 

  
 
 

Maxime Callaert 
Voorzitter 
 

 


