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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 23 
SEPTEMBER 2020 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Financiën 

2. (EC) Verlenging van de kredietlijn - goedkeuring 
Werken, leveringen en diensten 

3. (KB 794) ZPW - levering elektriciteit - delegatie aan Interwaas voor het voeren 
van de prijsvraag 
4. (KB 839) Wissekerke - aankoop van WKK - goedkeuring lastvoorwaarden en 
wijze van gunnen 
5. (OJ) Cluster West + ZW - Brood en banket - bestek en kandidaten - goedkeuring 
6. (OJ) Cluster West + ZW - Leveren van voeding - kandidaten en bestek - 
goedkeuring 
7. (KB 796) Cluster west - aankoop van regeneratiewagens - goedkeuren bestek en 
gunningsprocedure 
8. (KB 841) Craeyenhof - extra offerte toegangscontrole - goedkeuring  
Instellingen en algemeen beheer 

9. (FT) Samenwerkingsovereenkomst ZPW - gemeente Beveren ICT -akkoord 
10. (FT) Gewijzigde beheersovereenkomst - specifiek deel Sint-Niklaas - 
goedkeuring 
11. (MVGr) Woonzorgcentra- opnamebeleid- goedkeuring 
Personeel 

12. (TDW) Aanpassingen personeelsformatie - bovenbouw en cluster oost - 
goedkeuring 
13. (GVN) Openverklaring functie personeelsdirecteur (A5a-A5b) 
Varia 

14. Varia  
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.03 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

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

VERONTSCHULDIGD:  
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). 
 
BESLUIT: eenparig 

Besluit: de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
 
Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 26 augustus 

2020 wordt goedgekeurd. 
 
2. (EC) VERLENGING VAN DE KREDIETLIJN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In januari 2019 is het ZPW opgestart zonder beginkapitaal. Dat wordt momenteel 
opgebouwd met de overschotten op de gemeentelijke toelagen uit de jaren 2019 en 
2020. Maar om op elk moment aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, 
is een kredietlijn nodig om op kritische momenten gebruikt te worden. Dat is 
bijvoorbeeld zo in december wanneer de eindejaarspremies dienen uitbetaald.  
De kredietlijn is vastgelegd in 2019 maar kon maximum voor de duurtijd van 1 jaar. 
Deze kredietlijn moest voor 1 september 2020 worden verlengd.  
 
Aan de RVB wordt gevraagd om deze verlenging alsnog goed te keuren.  
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Motivatie 
Als we niet hadden verlengd in augustus, hadden we een nieuw contract moeten 
afsluiten wat onnodige meerkosten zou hebben meegebracht.  
De kredietlijn kost niets zolang er geen krediet wordt opgenomen. 
 
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 verlenging van de kredietlijn goed te keuren. 
 
3. (KB 794) ZPW - LEVERING ELEKTRICITEIT - DELEGATIE AAN INTERWAAS 
VOOR HET VOEREN VAN DE PRIJSVRAAG 
 
Historiek en uiteenzetting 
De huidige contracten voor elektriciteit, lopen voor alle moederbesturen, 
uitgezonderd Zwijndrecht, eind 2020 af.  
Wase Wind is voor de voorzieningen van Sint-Niklaas, Beveren en Kruibeke de 
huidige leverancier voor elektriciteit. Wase Wind is een lokale speler die groene 
stroom produceert vanuit Wase windmolens. Indien energie wordt afgenomen uit 
een grote groepsaankoop, kan Wase Wind niet meer leveren.  
De vraag werd vanuit het Waasland aan Interwaas gesteld om een groepsaankoop 
op te starten. 
 
Motivatie 
Interwaas heeft op 7 september 2020 laten weten dat zij een groepsaankoop zullen 
opstarten voor de besturen van het Waasland. Zorgpunt Waasland kan  hier ook 
aan deelnemen. Interwaas zal in het lastenboek expliciet vragen naar lokale groenen 
stroom.  
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Advies 
Aangezien Interwaas lokale groene stroom zal vragen en groot volume zal 
aanbesteden, wordt voorgesteld om delegatie te verlenen aan Interwaas voor het 
voeren van de 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). 
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 
meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van 
de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een 
beroep doen op een aankoopcentrale 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. 
In het kader van de opdracht “Belevering van elektriciteit aan ZPW” wordt de 
opdracht gedelegeerd aan Interwaas. 
De jaarlijkse uitgave voor deze opdracht voor ZPW wordt geraamd op 734.649 
EUR . 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 3 jaar. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht 
niet over de exact benodigde hoeveelheden. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
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Art. 1. Delgatie te verlenen aan Interwaas voor het voeren van de 
aanbestedingsprocedure voor de aankoop van groene stroom. 

 
Art. 2. Akkoord te gaan met de principes die in het lastenboek zullen 

opgenomen worden, nl. de aankoop van Wase groene stroom en 
een contractduur van 3 jaar.  

 
 

 

 
 
4. (KB 839) WISSEKERKE - AANKOOP VAN WKK - GOEDKEURING 
LASTVOORWAARDEN EN WIJZE VAN GUNNEN 
 
Historiek en uiteenzetting 
De Raad van Bestuur keurde op 01 juli 2020 de technische bepalingen, de raming 
en de plannen, opgemaakt door De Klerck Engineering goed. De kost aan VEB van 
1,06% van het aanbestedingsbedrag werd goedgekeurd voor het voeren van de 
gunningsprocedure.  
De opdracht werd goedgekeurd onder opschortende voorwaarde dat OCMW 
Kruibeke de extra investeringstoelage zou goedkeuren in de OCMW-Raad van juni 
2020.   
De OCMW-Raad van Kruibeke heeft de extra investeringstoelage goedgekeurd.  
Het huidige voorziene budget bedraagt 187.000 EUR op budget ZPW 
(overgedragen van 2019) en 50.000 EUR dat door OCMW Kruibeke extra voorzien 
werd.  
 
Motivatie 
VEB liet per mail weten dat indien die gunningsprocedure volledig door hen 
gevoerd zou worden, de kostendekkende vergoeding dan 8% zou worden in plaats 
van 1,06%. Gezien deze hoge kostprijs die +/- 14.000 EUR zou bedragen, wordt 
geopteerd om de procedure niet te delegeren aan VEB, maar deze zelf te voeren, 
mits assistentie door VEB aan de kostendekkende vergoeding van 1,06% op het 
totale aannemingsbedrag.  
De administratieve alsook de technische bepalingen van het lastenboek werden 
opgemaakt door Studieburo De Klerck Enigineering. De aankoopdienst zal de 
procedure te publiceren.   
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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 Goedkeuring te geven aan de wijze van gunnen en het lastenboek, incl. de 
technische bepalingen.  
Art. 2 Art. 2 van de beslissing van RvB 1 juli 2020 in te trekken en als ZPW zelf 
over te gaan tot aanbesteding van het dossier.  
Art. 3 De opdracht te organiseren bij wijze van openbare aanbesteding.  
 
5. (OJ) 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. 
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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. Het dossier uit te stellen naar een volgende zitting. 
 
6. (OJ) 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 incl. btw voor 
een 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. 
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 
- BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, LAMMERSAKKER 4 te 8700 TIELT 
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- 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 20 oktober 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 het dossier uit te stellen naar een volgende zitting. 
 
7. (KB 796) CLUSTER WEST - AANKOOP VAN REGENERATIEWAGENS - 
GOEDKEUREN BESTEK EN GUNNINGSPROCEDURE 
 
Historiek en uiteenzetting 
In cluster west worden maaltijden op de afdelingen geserveerd via 
regeneratiewagens. Deze wagens zijn momenteel aan vervanging toe.  
 
Motivatie 
De budgetten voor de vervanging van deze wagens, werden opgenomen in de 
meerjarenplanning.  
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Advies 
Een raamcontract opmaken om op afroep nieuwe wagens bij te bestellen.  
 
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 
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. 
In het kader van de opdracht “RO voor regeneratiewagens en andere 
keukenbenodigdheden” werd een bestek met nr. 2020-796 opgesteld door de 
Aankoopdienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 290.082,60 excl. btw of € 
350.999,95 incl. 21% btw. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht 
niet over de exact benodigde hoeveelheden. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor Zorgbedrijf Sakura bij de 
gunning en de uitvoering van de opdracht. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2020-796 en de raming 
voor de opdracht “RO voor regeneratiewagens”, opgesteld door de aankoopdienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
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opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 
290.082,60 excl. btw of € 350.999,95 incl. 21% btw. 
Art. 2. goedkeuring te verlenen aan de gunningswijze. De opdracht wordt gegund 
bij wijze van de openbare procedure. 
Art. 3. De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
Art. 4. Neemt er kennis van dat in toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet 
van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, Zorgpunt Waasland zal 
optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen en/of diensten verwerft 
die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer 
bepaald : Zorgbedrijf Sakura. 
Art. 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning/ 
 
8. (KB 841) CRAEYENHOF - EXTRA OFFERTE TOEGANGSCONTROLE - 
GOEDKEURING  
 
Historiek en uiteenzetting 
In het DB van 28 juli 2020 werd de offerte van Syntegro goedgekeurd voor de 
installatie van toegangscontrole op alle locaties van ZPW.  
De uniforme toegangscontrole zorgt ervoor dat 1 badge overal op alle systemen 
werkt.  
 
Motivatie 
Bij de aankoop van de software voor tijdsregistratie werd reeds een gratis 
koppeling aangeboden tussen de software voor tijdsregistratie én 
toegangscontrole. Zowel de koppeling als ook de installatie van de software voor 
toegangscontrole ‘Synguard’ is automatisch mee inbegrepen in het aanbod van 
Syntegro.  
 
Advies 
Gezien de overige offertes reeds werden goedgekeurd, is deze uitbreiding nog 
noodzakelijk om in wzc Craeyenhof alle toegangen van het badgesysteem te 
voorzien.  
 
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 42, § 1, 
1° d) ii) (de opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd 
om redenen van: mededinging ontbreekt om technische redenen). 
 
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. 
In het kader van de opdracht “Toegangscontrole cluster oost” werd een bestek met 
nr. 2020-841 opgesteld door de Aankoopdienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.000 EUR. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 1 juli 2020 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en om 
Syntegro, Genebroekstraat 97 te 3581 Beringen uit te nodigen om een offerte in te 
dienen. 
Er werd een offerte ontvangen van Syntegro, Genebroekstraat 97 te 3581 Beringen 
(€ 116.849,73 excl. btw of € 141.388,17 incl. 21% btw). 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de investeringsbudgetten.  
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Goedkeuring te verlenen aan de extra offerte van Syntegro 

Genebroekstraat 97 te 3581 Beringen, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 32.156,82 excl. btw of € 38.909,75  incl. 21% 
btw. 

 
9. (FT) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ZPW - GEMEENTE BEVEREN ICT -
AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de beheersovereenkomst werd bepaald dat ZPW bij aanvang zou kunnen verder 
werken op de bestaande ICT-infrastructuur van gemeente Beveren.  
 
De raad van bestuur heeft in de zomer 2019 gekozen om de opdracht voor een 
datacenter met managed services te gunnen aan Cipal voor een looptijd van 36 
maanden.  
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Motivatie 
Deze beslissing heeft tot gevolg dat werk moest gemaakt worden om de bestaande 
vervlechting op IT-vlak zoveel mogelijk ongedaan te maken tegen juni 2020. Dit niet 
op alle vlakken mogelijk. In deze overeenkomst wensen we de 
samenwerkingsafspraken definitief vorm te geven.  
 
Deze overeenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 1 
december 2028.  
Als bij het verstrijken van deze termijn geen nieuwe overeenkomst in werking is 
getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.  
 
Advies 
Goedgekeurd op de gemeenteraad van gemeente Beveren op 01/09/2020. 
 
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 de samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en de 
gemeente Beveren op vlak van ICT goed te keuren. 
 
10. (FT) GEWIJZIGDE BEHEERSOVEREENKOMST - SPECIFIEK DEEL SINT-
NIKLAAS - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op 5 juni 2019 werd de beheersovereenkomst (algemeen deel) tussen ZPW en de 
verschillende moederbesturen goedgekeurd. Daarnaast werden ook de 
beheersovereenkomsten met specifieke delen tussen de 4 verschillende 
moederbesturen goedgekeurd. Het specifiek deel tussen ZPW en Sint-Niklaas werd 
goedgekeurd op de OCMW-raad van Sint-Niklaas op 21 juni 2019. 
 
Motivatie 
Doordat in tussentijd een aantal processen binnen ZPW voor het geheel 
geuniformiseerd werden, dient het specifiek deel van Sint-Niklaas van de 
beheersovereenkomst aangepast. 
Zo wordt ondertussen de interne postbedeling volledig opgenomen door ZPW, is 
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de tijdsregistratie volledig overgedragen, is er geen gemeenschappelijk gebruik 
meer van ICT, zijn er wijzigingen in het groenbeheer en wordt de logistiek in eigen 
beheer van het ZPW georganiseerd. 
 
Advies 
Positief advies van het directiecomité ZPW op 2 juli 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 de wijzigingen in het specifiek deel van Sint-Niklaas van de 
beheersovereenkomst goed te keuren. 
 
11. (MVGR) WOONZORGCENTRA- OPNAMEBELEID- GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Bij opstart van het Zorgpunt Waasland werd de nota met het opnamebeleid voor de 
woonzorgcentra goedgekeurd. In de zitting van 27 juli 2020 werd de bijgestuurde 
versie voorgelegd aan de raad van bestuur, maar er diende nog 1 wijziging te 
gebeuren.  
 
Motivatie 
De definitieve visie op het opnamebeleid voor de woonzorgcentra is opgenomen in 
de bijlage.  
Tegenover de vorige versie werden volgende wijzigingen aangebracht:  

- De voorwaarden waaronder een verhuis van WZC tussen de 
deelgemeenten van eenzelfde gemeente, mogelijk is.  

 
Na definitieve goedkeuring van de visietekst opnamebeleid WZC, zullen het proces 
(van aanmelding tot definitieve opname) en de bijhorende documenten (oa. interne 
afsprakennota, schirftelijke overeenkomst) verder gefinaliseerd worden.  
Rekening houdend met de vertraging die omwille van de corona-crisis werd 
opgelopen, streeft de werkgroep ernaar het opnamebeleid volledig te kunnen 
implementeren tegen 1 januari 2021.  
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Advies 
Goedkeuring van de voorliggende visietekst op het opnamebeleid voor de 
woonzorgcentra (versie 1 september 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:  
Het dagelijks bestuur  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 De voorliggende visietekst met betrekking tot het opnamebeleid voor de 

woonzorgcentra van ZPW (versie 1 september 2020), goed te keuren.  
Het dagelijks bestuur vraagt nog enkele tekstuele wijzigingen door te voeren 
en vraagt om de integrale tekst opnieuw voor te leggen. 

 
12. (TDW) AANPASSINGEN PERSONEELSFORMATIE - BOVENBOUW EN 
CLUSTER OOST - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
ZPW stelde reeds geruime tijd geleden een aantal wijzigingen voor in de 
personeelsformatie voor 2020. Door het moederbestuur van Beveren werden deze 
wijzigingen evenwel nog niet goedgekeurd: de nota werd op vraag diverse malen 
aangepast, opnieuw besproken, en ingevolge corona werd nogmaals een uitstel van 
een half jaar veroorzaakt.  
Dit betekent dat voor de in bijlage bedoelde personeelsleden en -categorieën de 
formatiewijzigingen nog steeds niet konden worden doorgevoerd. 
 
Motivatie 
Het betreft wijzigingen met betrekking tot: 

1. De bovenbouw: gelijktrekking van rang en aanpassing rang aan 
functiezwaarte; 

2. Voor cluster oost: formatiewijzigingen die nodig zijn om te voldoen aan de 
wettelijke verplichtingen; 

3. Voor cluster oost: formatiewijzigingen op grond van principebeslissingen uit 
het verleden; 
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4. Voor cluster oost: wijzigingen die worden voorgesteld om beleidsmatige 
redenen.  

De feitelijke kostprijs op langere termijn bedraagt in totaliteit € 266.000 
Het dagelijks bestuur wordt reeds in kennis gesteld van het feit, dat de nodige 
procedurele stappen zullen gezet worden om de wijzigingen zo snel als mogelijk 
ingang te doen vinden. Aan de eerstvolgende raad van bestuur zal deze nota 
eveneens ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Advies 
Goedkeuring College van Burgemeester en Schepenen Beveren op 24 augustus 
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:  
Het dagelijks bestuur  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Kennis te nemen van de voorgestelde personeelsformatie, die op de 

eerstvolgende raad van bestuur ter goedkeuring wordt voorgelegd, en gaat 
akkoord dat de nodige procedurele stappen intussen zullen gezet worden 
om de wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren. 

 
13. (GVN) OPENVERKLARING FUNCTIE PERSONEELSDIRECTEUR (A5A-A5B) 
 
Recent werd de personeelsformatie gewijzigd en goedgekeurd. Voor de functie van 
personeelsdirecteur betekent dit dat die nu wordt voorzien in de graad A5a-A5b ipv 
A4a-A4b. 
 
Er wordt dan ook voorgesteld deze functie in te vullen op niveau A5a-A5b en open 
te verklaren bij wijze van bevordering: 
Voorwaarden: 
- titularis zijn in een graad van niveau A of van graad B6-B7, Bv5 of B4-B5; 
- ten minste één jaar graadanciënniteit hebben in een rang A4a-A4b, A1a-A3a of 
B6-B7, Bv5 of B4-B5, eventueel gecumuleerd; 
- geen ongunstig evaluatieresultaat gekregen hebben in de loop van de afgelopen 
12 maanden; 
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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 functie van personeelsdirecteur (A5a-A5b) wordt open verklaard. Deze 
functie zal bezet worden bij wijze van bevordering. 
 
14. VARIA  
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.48 UUR. 
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