
 
 
 

 

 

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 24 
FEBRUARI 2020 
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 18.03 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

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

VERONTSCHULDIGD: Filip Vercauteren, raadslid 
Dennis Van den Broeck , lid 

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 29 januari 2020 

wordt goedgekeurd. 
 
2. (VR) MAANDELIJKSE KOST KLEINE KOSTENREKENING - GOEDKEURING 
 



 
 
 

 

 

Historiek en uiteenzetting 
Aan Probis consult werd een opdracht gegeven om systeem-i, zakgeldbeheer en 
cashbeheer in de voorzieningen van het Zorgpunt Waasland in kaart te brengen. 
Op 15 november 2019 werd de rapportering door Johan d’Haene toegelicht. Naast 
het in kaart brengen van de verschillende werkwijzen en systemen, werd in het 
rapport een eerste aanzet gegeven van voorstellen van toekomstige werkwijze.  
 
Het voornaamste doel van de vernieuwde werking is te evolueren naar een 
uniforme manier van werken en de cash zoveel mogelijk te beperken. 
 
Om de aanpassingen voor te bereiden is er een werkgroep opgericht die bestaat uit: 

 Ernst Vincqueer: coördinator balie en administratie medewerker cluster oost 
 Elke Bogemans: coördinator balie en administratie medewerker cluster west 
 Frederik Van Doorsselaere: boekhouder eiland debiteuren/cash 
 Nele De Pagie: clustermanager zorg west 
 Vincent Rollé: financieel directeur 

 
Het is de intentie van de werkgroep om het zakgeld van bewoners te laten lopen via 
een kleine kostenrekening. Voor bewoners ten laste van het OCMW is deze 
dienstverlening gratis. Voor bewoners niet ten laste zou deze dienstverlening ook 
worden aangeboden mits het betalen van een maandelijkse administratieve kost 
van 10 EUR. Deze werkwijze is reeds voor de integratie in het Zorgpunt Waasland 
gangbaar in Sint-Niklaas. De werkgroep is van mening deze werkwijze door te 
trekken naar cluster Oost. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om een maandelijkse administratieve kost van 10 
EUR aan te rekenen voor een kleine kostenrekening voor bewoners die niet ten 
laste zijn van het OCMW. 
 
Motivatie 
Voor bewoners niet ten laste gaat het om een niet verplichte, extra dienstverlening. 
 
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 gaat akkoord met een maandelijkse administratieve kost van 10 EUR voor 
een kleine kostenrekening voor personen niet ten laste. 
 
3. (KB 720) ZPW - AANSTELLEN LOGISTIEKE PARTNER - GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op 7 oktober 2019 liet Stad Sint-Niklaas weten dat de facilitaire ondersteuning 
zoals deze in de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en stad Sint-
Niklaas werd opgemaakt, zou eindigen op 1 januari 2020. Een oplossing hiervoor 
drong zich op en werd opgenomen in de  “Raamovereenkomst voor het leveren en 
beheren van verbruiksgoederen dmv aanlevering op afdelingsniveau”, opgesteld 
door de aankoopdienst. 
 
Motivatie 
De logistieke partner die hiervoor aangesteld zal worden, dient in te staan voor het 
artikel- en stockbeheer, alsook de wekelijkse levering van verbruiksgoederen op 
afdelingsniveau binnen alle voorzieningen, zodat dit proces binnen de 
voorzieningen zo efficiënt mogelijk kan verlopen.   
De voorzieningen zullen ontlast worden van de administratieve taken. De sterkere 
efficiëntie van het proces zal dus tot in de boekhouding voelbaar zijn. 
 
Advies 
De aankoopdienst zal samen met de logistieke partner en in overleg met de 
productverantwoordelijken voor de verschillende categorieën van producten, het 
huidige productgamma  saneren en uniformiseren, alsook de verbruiken verder 
opvolgen.  
 
De uitgave voor de opdracht “Raamovereenkomst voor het leveren en beheren van 
verbruiksgoederen dmv aanlevering op afdelingsniveau” overschrijdt de limieten 
van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 28 augustus 2019 goedkeuring aan 
de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 



 
 
 

 

 

De aankondiging van opdracht 2019/S 170-415009 werd gepubliceerd op 4 
september 2019 in het Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondiging van 
opdracht 2019-526400 werd gepubliceerd op 30 augustus 2019 op nationaal 
niveau. 
Onze organisatie verleende in zitting van 12 november 2019 goedkeuring aan de 
selectie van volgende kandidaten: 
- Hospital Logistics nv, Industriezone A118, Gaston Geenslaan 33 te 3200 
Aarschot; 
- Igepa Belux, Nijverheidslaan 4 te 9880 Aalter; 
- King Belgium SA/NV, Rue du Cerf 190/1 te 1332 Genval; 
- WM SUPPLIES (B) BVBA, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 19 december 2019 te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 april 2020. 
Gelet op de procedure die wordt gevoerd in opeenvolgende fases waarbij het aantal 
te onderhandelen offertes geleidelijk verminderd wordt. 
Initiële onderhandelingsfase 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- Hospital Logistics nv, Industriezone A118, Gaston Geenslaan 33 te 3200 
Aarschot; 
- King Belgium SA/NV, Rue du Cerf 190/1 te 1332 Genval; 
Beide firma's werden uitgenodigd om een BAFO in te dienen omtrent de 
opgegeven prijzen in de meetstaat en de toeleveringsfee's.. 
Finale onderhandelingsfase 
Er werden 2 bafo’s ontvangen: 
- Hospital Logistics nv, Industriezone A118, Gaston Geenslaan 33 te 3200 
Aarschot ; 
- King Belgium SA/NV, Rue du Cerf 190/1 te 1332 Genval; 
De aankoopdienst stelde op 12 februari 2020 het verslag van nazicht van de 
offertes op en 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 Hospital Logistics nv, Industriezone A118, 
Gaston Geenslaan 33 te 3200 Aarschot, tegen het nagerekende en verbeterde 
offertebedrag van € 532.680,96 excl. Btw op basis van de meetstaat van de 
inventaris. 
 
Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor Welzijnsvereniging Sint-
Gillis-Waas bij de gunning van de opdracht. 
 
 



 
 
 

 

 

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). 
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°b (de aanbestedende overheid 
verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders). 
 
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 wordt verleend aan het verslag van nazicht van de 

offertes (inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) 
van 12 februari 2020, opgesteld door de aankoopdienst. 

 
Art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een 

samenvatting van de onderhandelingsfases) in bijlage maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 

 
Art. 3. De opdracht “Raamovereenkomst voor het leveren en beheren van 

verbruiksgoederen dmv aanlevering op afdelingsniveau” wordt 
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Hospital Logistics nv, 



 
 
 

 

 

Industriezone A118, Gaston Geenslaan 33 te 3200 Aarschot, 
tegen de opgegeven eenheidsprijzen uit de meetstaat en bijlagen, 
alsook tegen de opgegeven toeleveringsfee’s. 

 
Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met nr. 2019-720. 
 
 
4. (TVD) PENSIOENOVEREENKOMSTEN 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het principe van de statutaire pensioenen is dat de actieve, statutaire werknemers 
de pensioenen van hun gepensioneerde collega’s betalen. 
Het bedrag dat - als onderdeel van de brutoloonkosten - door de werkgever-
overheid wordt betaald heet de pensioenbijdrage. 
De kosten van de gepensioneerde werknemers, heet de pensioenlast. 
Wanneer de pensioenbijdrage en de pensioenlast in on-evenwicht zijn, moet er een 
‘boete’ worden betaald: de responsabiliseringsbijdrage. 
 
Op 1 januari 2019, met de overgang naar het Zorgpunt Waasland, is de 
pensioenbijdrage van onze vier moeder OCMW’s sterk gedaald, omdat tot 3/4 van 
hun statutair personeel is overgedragen aan het Zorgpunt. Het Zorgpunt had op dat 
moment geen enkele gepensioneerde. Het gevolg was: het ZPW had een groot 
overschot en de vier OCMW’s dreigde een groot tekort. 
 
Door het afsluiten van pensioenlastovereenkomsten met de vier besturen, worden 
die evenwichten hersteld. Het vermindert het geschatte bedrag op een 
responsabiliseringsboete van 39 miljoen naar 5 miljoen euro in de periode 2019 -
2025. En - als de Vlaamse regering haar beleid uitwerkt, zoals aangekondigd, zelfs 
tot 1,82 miljoen euro. 
 
Over hoe het exact werkt en berekend is, gaat de toelichting. Met daarbij 6 bijlagen 
om de cijfers toe te lichten. Daarin wordt onder andere toegelicht dat er veel 
onbekenden en onzekerheden zijn. Om die risico’s te reduceren naar de toekomst 
toe wordt voorgesteld om een onderlinge overeenkomst af te sluiten met de vijf 
besturen, waarin wordt afgesproken. 
1) dat de statutaire pensioenbijdrage van het Zorgpunt Waasland ongeveer (= 
geïndexeerd tussen de 92,5 en 100%) van het niveau van 2018 blijft. 
2) dat de eventuele responsabiliseringsbijdrage van het Zorgpunt Waasland in de 
periode 2019 -2025 zal worden gedragen door de OCMW’s van Beveren, Kruibeke 
en Zwijndrecht is een onderling vastgelegd percentage 
3) dat er een ambtelijk monitoringcomité wordt opgericht om de toekomstige 
ontwikkelingen te volgen en hierover jaarlijks te rapporteren 



 
 
 

 

 

 
Aan de Raad van Bestuur van het Zorgpunt worden vijf beslissingen gevraagd. 
Dat zijn pensioenlastovereenkomsten, met elk van de vier OCMW’s afzonderlijk 
(waarbij elke pensioenlastovereenkomst drie bijlagen heeft, met namenlijsten). 
en een vijfde beslissing over het onderlinge akkoord tussen de vijf besturen. 
De pensioenlastovereenkomsten en het onderlinge akkoord worden voorgelegd aan 
de OCMW-raden op 21 februari (Sint-Niklaas), 27 februari (Zwijndrecht), 3 maart 
(Beveren) en 9 maart (Kruibeke) 
 
 
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 bilaterale pensioenovereenkomst tussen de OCMWs van de 

moederbesturen en het Zorgpunt Waasland goed te keuren 
Art. 2 de onderlinge overeenkomst tussen het OCMW Beveren, het OCMW 

Kruibeke, het OCMW Sint-Niklaas, het OCMW Zwijndrecht en het Zorgpunt 
Waasland, met betrekking tot de gevolgen van de overdracht van 
pensioenverplichtingen naar het ZPW en de oprichting van een 
monitoringcomité, goed te keuren 

 
5. VARIA  
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 18.41 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu van Diessen 
Algemeen Directeur 
 

  
 
 

Maxime Callaert 
Voorzitter 
 

 


