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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR ZORGPUNT WAASLAND VAN 26 
AUGUSTUS 2020 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Werken, leveringen en diensten 

2. (KB 795) ZPW - Leveren van aardgas - goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen 
Instellingen en algemeen beheer 

3. (NDP) SF De Goudbloem & De Priesteragie - aanpassing domotica- goedkeuring 
4. (TVD) Specifieke Covid-rapportage- kennisname 
5. (LVR) Rapportering organisatiebeheersing ZPW- kennisname 
6. (LVR) Opvolgingsrapportering- kennisname 
Personeel 

7. (TVD) Oninbaar verklaren terugvorderingen als gevolg van foutieve berekening 
Varia 

8. Varia  
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.08 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 
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Transitiemanager 

 
 
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; 
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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 01 juli 2020 wordt 

goedgekeurd. 
 
2. (KB 795) ZPW - LEVEREN VAN AARDGAS - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN 
EN WIJZE VAN GUNNEN 
 
Historiek en uiteenzetting 
De huidige contracten voor het leveren van aardgas voor de voorzieningen van Sint-
Niklaas, Beveren en Kruibeke, lopen 31 december 2020 af. Zwijndrecht wordt voor 
aardgas via VEB beleverd.  
Interwaas heeft aangegeven geen prijsvraag voor aardgas te organiseren.  
De andere pistes die reeds werden afgetoetst voor aardgas zijn de volgende: 

• Deelnemen aan de opdracht met Stad Sint-Niklaas die als aankoopcentrale 
optreden was niet meer mogelijk, aangezien zij in het voorjaar reeds gestart 
waren. 

• Deelnemen aan een groepsaankoop die door SOM als aankoopcentrale gebeurd 
was in 2018 bleek niet gunstig te zijn aangezien de huidige tarieven veel lager 
liggen. 

• Aansluiten bij VEB voor aardgas is een optie, maar met de bedenking erbij dat hier 
dagtarieven betaald worden en je op langere termijn daardoor mogelijks niet meer 
kan genieten van de huidige zeer gunstige tarieven. Men betaalt een vergoeding 
voor de organisatie van de aanbesteding 

 
Motivatie 
Aangezien de prijzen voor aardgas momenteel zeer laag zijn, wordt voorgesteld om toch 
een prijsvraag op te starten met als doel een vaste energieprijs per kWh te hebben voor 
een periode van 4 jaar voor aardgas. 
De aanbesteding betreft enkel de energieprijzen. De bijkomende kosten zoals 
distributietarieven en lasten en heffingen kunnen niet vastgelegd worden aangezien deze 
door de distributienetbeheerders worden bepaald. 
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Advies 
Een openbare aanbesteding met prijs als enige criterium, wordt daarom voorgesteld met 
als doel een gunstige vaste prijs te hebben voor de komende periode van 4 jaar.  
 
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 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 “Leveren van aardgas aan de gebouwen van Zorgpunt 
Waasland” werd een bestek met nr. 2020-795 opgesteld door de Aankoopdienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt op jaarbasis geraamd op € 183.597,41 excl. btw of 
€ 222.152,87 incl. 21% btw. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Goedkeuring te geven aan het bestek met nr. 2020-795 en de raming 

voor de opdracht “Leveren van aardgas aan de gebouwen van Zorgpunt 
Waasland”, opgesteld door de Aankoopdienst.  

Art. 2. Goedkeuring te geven aan de lastvoorwaarden zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
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diensten. De raming bedraagt € 183.597,41 excl. btw of € 222.152,87 
incl. 21% btw per jaar. 

Art. 3. Goedkeuring te geven aan bovengenoemde opdracht die wordt gegund 
bij wijze van de openbare procedure. 

Art. 4. Kennis te nemen dat de opdracht  Europees bekend gemaakt zal 
worden. 

Art. 5. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal en Europees niveau. 

 
3. (NDP) SF DE GOUDBLOEM & DE PRIESTERAGIE - AANPASSING DOMOTICA- 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Door de complexe werking van het domoticasysteem in de serviceflats De Goudbloem en 
De Priesteragie is er een voorstel om het huidig systeem aan te passen door een 
conventioneel systeem (cfr. SF ’t Lam in Zwijndrecht).  
Hierdoor worden onterechte oproepen vermeden en is het voor de bewoners ook 
makkelijker in het gebruik in de flat.  
Het nadeel is dat de beweegdetectie (oproep na 5 uur geen beweging) niet meer 
aanwezig is. Om hierop te anticiperen is de rol van de woonassistent cruciaal. Zij moeten 
“mogelijke” risico-bewoners detecteren en trachten hierop in te spelen en de sociale 
controle te vergroten.  
Gezien de toelichtende nota domotica Pas (1)  
Motivatie 
Omwille van de complexiteit van de domotica in de serviceflats is het voorstel om het 
huidig oproepsysteem aan te passen naar een conventioneel systeem. Dit komt tegemoet 
aan de vraag naar een systeem dat eenvoudig is in het gebruik. 
 
Advies 
Positief advies voldoende beschikbare budgetten 
 
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 
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Art. 1 : het huidige domoticasysteem in SF De Priesteragie en De Goudbloem wordt 
aangepast naar een conventioneel oproepsysteem. De kostprijs van de werken wordt 
begroot op 50.000 EUR.  

 
4. (TVD) SPECIFIEKE COVID-RAPPORTAGE- KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
De rapporten en evaluaties van Covid19 zijn uit verschillende noden ontstaan. De 
informatie moet worden doorgegeven aan derden, dus ook zeker aan de 
bestuursorganen. 
 
Motivatie 
De financiële Covid19-rapportage maken we op eigen initiatief. 
De anderen – eigenlijk formeel ook het draaiboek voor de tweede golf – moesten op vraag 
van de Vlaamse overheid voor 21 augustus gereed zijn. Dat moest versneld, en in de 
vakantieperiode gebeuren. Vandaar dat beide clusters individuele stafmedewerkers en 
diensthoofden hebben gevraagd om delen aan te vullen (en er op deze termijn geen tijd 
was voor coördinatie en een gezamenlijke aanpak). De bedoeling is wel om in het najaar 
2020 tot één rapport, en één inhoudelijke evaluatie voor het geheel te komen. 
 
Voor de bespreking in de Raad van Bestuur zal een beknopte presentatie worden 
gemaakt met enkele hoofdlijnen en accenten. 
Vanuit het dagelijks bestuur is de vraag aan de raadsleden om vragen en opmerkingen 
over de rapportages per mail of schriftelijk te stellen. Die zullen dan uitgebreid en volledig 
kunnen worden beantwoord. Een mondelinge behandeling tijdens de vergadering is 
moeilijk, enerzijds vanwege het risico dat er veel tijd gaat in het bespreken van heel 
specifieke vragen, en anderzijds omdat de deskundigen om de vragen te beantwoorden 
lang niet allemaal in de vergadering aanwezig zullen zijn. 
 
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). 
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Beslissing:  
De Raad van Bestuur 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Neemt kennis van de rapportage van de cijfers aangaande Covid binnen Zorgpunt 

Waasland. 
 
5. (LVR) RAPPORTERING ORGANISATIEBEHEERSING ZPW- KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Conform art. 217 van het Decreet Lokaal Bestuur1 wordt het organisatiebeheerssysteem 
binnen Zorgpunt Waasland gezien als het geheel van maatregelen en procedures die 
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te bieden over:   
1. Het bereiken van doelstellingen   
2. Het naleven van wetgeving en procedures   
3. De beschikbaarheid van betrouwbare beheersinformatie  
4. Het efficiënt en economisch gebruik van middelen    
5. De bescherming van activa   
6. Het voorkomen van fraude  
 
Het doel van organisatiebeheersing is de verschillende processen en risico’s zo goed en 
efficiënt mogelijk te beheersen. De beheers- en controlemaatregelen bestaan 
voornamelijk uit verbeteracties en maken dus onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid.  
 
Voor wat betreft organisatiebeheersing werd een algemeen kader voor ZPW uitgewerkt 
en zal er jaarlijks een rapportering over de stand van zaken gebeuren aan de raad van 
bestuur.  
 
Motivatie 
De organisatie dient jaarlijks te rapporteren aan de raad van bestuur over 
organisatiebeheersing. De rapportering gebeurt in principe jaarlijks voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar. Gezien het opstartjaar van ZPW en de mogelijkheid te voorzien om 
over een behoorlijke periode te kunnen rapporteren, wordt in het verslag eerst een 
weergave gegeven van de zelfevaluatie oefening die werd uitgevoerd van de periode 
januari tot mei 2019. In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de realisaties van de 
periode juni 2019 tot juni 2020.  
 
Advies 
Kennisname van het rapport op het Dagelijks Bestuur van 18 augustus 2020. 
 



83 
 
 
 

 

 

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:  
Raad van Bestuur 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing ZPW. 
 
6. (LVR) OPVOLGINGSRAPPORTERING- KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Vanuit de regelgeving wordt een rapportering gevraagd die focust op de opvolging van 
de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen 
en acties. De decreetgever versterkt hiermee de inhoudelijke rapportering naar de raad en 
legt een verplichte tussentijdse rapportering op over de uitvoering van het meerjarenplan.  
 
Motivatie 
Deze opvolgingsrapportering is een onderdeel van de beleids- en beheerscyclus. De 
vaststelling van de kredieten en de aanpassing ervan zijn geïntegreerd in het 
meerjarenplan en de verplichte jaarlijkse aanpassing ervan. De rapportering in bijlage, 
focust echter op het weergeven van een stand van zaken van de uitvoering van het 
geplande beleid. Tegelijk wordt ook de link gelegd met de gegevens uit de stuurkaarten. 
Deze bevatten de belangrijkste indicatoren en kerngetallen van ZPW. In de rapportering 
wordt enkel melding gemaakt van de belangrijkste tendensen. Het volledige overzicht kan 
wel geraadpleegd worden in de bijlages met de stuurkaarten.  
 
Advies 
Kennisname van de opvolgingsrapportering op het Dagelijks Bestuur van 18 augustus 
2020. 
 
Wetgeving 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van lokale en provinciale besturen. 
Het ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering 
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.  
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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:  
Raad van Bestuur 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Neemt kennis van de opvolgingsrapportering. 
 
7. (TVD) ONINBAAR VERKLAREN TERUGVORDERINGEN ALS GEVOLG VAN 
FOUTIEVE BEREKENING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Bij de overgang naar het nieuwe systeem van ploegentoeslagen, zijn er – in januari – 
verkeerde bedragen voor de toeslag ingegeven in het loonsysteem. Er werd 2,5 euro per 
uur, in plaats van 2,05 opgenomen. 
Daardoor hebben enkele honderden medewerkers in de zorg teveel toeslag voor 
onregelmatige prestaties ontvangen. Het bedrag liep van 2 euro tot 128 euro. (zie Excel-
lijst in bijlage). De personeelsdienst heeft het probleem kort na de eerste betaling gemerkt 
– en gecorrigeerd. Dat speelde bij het uitbreken van de Corona-crisis. In totaal gaat het 
over 8.000 euro dat teveel is betaald. Aan het begin van de Corona-crisis is geoordeeld 
dat het zeker niet het moment was om hierrond extra onrust te creëren onder het 
personeel. 
 
Het onjuiste bedrag is ingegeven door Cipal, maar zij zijn van mening dat er vanuit het 
ZPW niet duidelijk is gecommuniceerd.. 
 
Het OCMW Sint-Niklaas heeft in het verleden (2009) een vergelijkbaar probleem gehad 
(op veel grotere schaal, met bedragen tot enkele duizenden euro’s per personeelslid). Ook 
toen was er door de softwareleverancier een foute parameter ingegeven.  
Na raadpleging van een gespecialiseerd advocaat, Mr. Tom De Gendt, is toen de conclusie 
getrokken dat de bedragen moesten worden teruggevorderd (bij de personeelsleden die 
nog in dienst waren). Ook dit advies zit in bijlage. Ook het antwoord van de gouverneur, 
op de toenmalige adviesvraag is toegevoegd. 
In 2009 was de conclusie dat het mogelijk is om (relatief) bescheiden bedragen niet terug 
te vorderen omdat de terugvordering administratief nogal wat tijd en werk vraagt. 
Werknemers moeten geïnformeerd worden, en expliciet toestemming geven om het 
bedrag in mindering te brengen op hun loon. Doen ze dat niet, moet een juridische 
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procedure gevoerd worden. Om die reden is toen geoordeeld dat het te verantwoorden is 
om tot maximaal 250 euro bruto, niet terug te vorderen. 
In dit geval is de afweging de administratieve kosten om bij honderden personeelsleden 
terug te vorderen, staan niet in verhouding tot het totale bedrag waarover het gaat. (8000 
euro, is het equivalent van 250 tot 300 uur werk. En wij schatten dat één dossier, 
makkelijk één uur werk is aan brieven schrijven, toelichten, administratief opvolgen, 
boekhoudkundig verwerken, etc;). 
Dat én de – begrijpelijke – ontevredenheid die ontstaat als er moet worden ingevorderd, 
leiden tot het voorstel om de bedragen oninvorderbaar te verklaren. 
 
Motivatie 
Gelet op het aantal betrokken personeelsleden, de (relatief) geringe omvang van het 
bedrag en de administratieve kostprijs die een invordering met zich zou brengen is het 
oninvorderbaar stellen van de teveel betaalde bedragen, juridisch aanvaardbaar. 
Inhoudelijk is het de meest wenselijke oplossing. 
Advies van het dagelijks bestuur 
Er wordt, los van de beslissing over de onvorderbaarheid, een brief gestuurd naar Cipal 
dat een commerciële tegemoetkoming wordt verwacht. 
 
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 Beslist om de teveel betaalde toeslagen, betaald vanwege een foutieve parameter 
in het softwareprogramma, oninvorderbaar te stellen. 
Art. 2 Een brief te sturen naar Cipal-Schaubroeck om een commerciële tegemoetkoming 
te eisen voor de fout waarvoor zij, minstens ten dele, verantwoordelijk zijn. 
 
8. VARIA  
 
Er zijn geen variapunten. 
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DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.00 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen 
Algemeen Directeur 
 

  
 
 

Maxime Callaert 
Voorzitter 
 

 
 

 


