
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 01 JULI 2020 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

0.1. (TVD) AANVULLEND PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID 
 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

2. (MA) WZC WISSEKERKE - AANSCHAF EN INSTALLATIE VAN EEN WKK - 
GOEDKEURING GUNNINGSWIJZE EN LASTVOORWAARDEN 
De gasketels in WZC Wissekerke dienen vervangen te worden. Via het VEB werd een 
raming gemaakt voor de vervanging van de ketels alsook de installatie van een 
warmtekrachtkoppeling (WKK).  
De budgetwijziging staat geagendeerd op de raad van OCMW Kruibeke om een extra 
investeringstoelage aan Zorgpunt Waasland toe te kennen zodat het Zorgpunt de 
coördinatie voor dit dossier, alsook mogelijke subsidieaanvraag op zich kan nemen. 
Het vast bureau van OCMW Kruibeke van 15.10.2019 is alvast akkoord gegaan met de 
uitgave voor de inschakeling van een studiebureau via het VEB voor de ondersteuning bij 
opmaak lastenboek. 
 
Aan de Raad van bestuur wordt gevraagd: 

- Het lastenboek, de plannen en de raming van studiebureau De Klerck goed te keuren.  
 
 
3. (OJ 819) ZW + SN - LEVEREN VAN BROOD EN BANKET - GOEDKEUREN 
SELECTIELEIDRAAD EN GUNNINGSWIJZE 
Zorgpunt Waasland dient een prijsvraag te voeren voor het aanstellen van een leverancier 
voor brood en banket voor Zwijndrecht en Sint-Niklaas gezien de huidige contracten ten 
einde lopen op 31/01/2021 en 30/04/2021. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om: 

- De gunningsprocedure (mededingingsprocedure met onderhandeling) en 
selectieleidraad goed te keuren 

 
3.1. (MA) CLUSTER OOST - AANKOOP TOEGANGSCONTROLESYSTEEM - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - DELEGATIE AAN 
DAGELIJKS BESTUUR 
Toelichting 
 
Op de raad van bestuur 12 december 2019 werd het bestek van de tijdsregistratie 
goedgekeurd en gegund aan Syntegro, Genebroekstraat 97 te 3581 Beringen. Daardoor 
gebeurt de registratie van de prestatie in één softwaresysteem over de hele organisatie. 



 
Het is de bedoeling dat alle gebouwen toegankelijk worden gemaakt met één 
gemeenschappelijk systeem van badgelezer van Syntegro en dat personeelsleden van de 
verschillende voorzieningen hun prestaties kunnen ingeven via deze badgelezers.  
In cluster west is dit reeds het geval. In Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht dienen nieuwe 
badgelezers geïnstalleerd. Voor Beveren dienen er nog badgelezers vervangen om de  
toegangscontrole van GPS van de gemeente te scheiden van het ZPW. 
 
Dit biedt het voordeel dat er maar één badgesysteem is voor de toegang en men hiermee 
zijn prestaties ingeeft en dat alle beheerders van het systeem, zowel administratief als 
technisch, slechts één technologie moeten beheren.   
Bovendien zijn er een aantal nieuwbouwprojecten in uitvoering waar dezelfde technologie 
wordt voorzien. De ervaring in cluster west leert dat het een goed systeem is. 
 
Met de installatie van dit systeem is een uitgave gemoeid van ca 197.000 Eur: 
Gemeente Prijs excl BTW Prijs incl BTW 
Kruibeke 106.315 euro  128.641,15 euro 
Beveren 22.545 euro  27.279,45 euro 
Zwijndrecht 35.320 euro 42.737 euro 
 
De ingediende offerte van Syntegro omvat een gunstig prijsvoorstel, dat werd nagezien door 
de ICT-dienst. Er wordt bovendien nog een korting toegestaan van 10 % gezien men de 
omgeving kent, wat in het belang is van beide partijen. 
 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om het dossier voor te leggen aan het dagelijks 
bestuur van 28 juli 2020 voor de goedkeuring van het bestek met het oog op de gunning 
ervan aan Syntegro, dit omwille van technische redenen en de complexiteit van het 
integreren van dergelijke systemen in de bestaande configuratie en om reden van 
hoogdringendheid. De uitgave wordt geraamd op 197.000 euro. 
Het dossier zal aan de raad van bestuur van 26 augustus 2020 voorgelegd worden ter 
bekrachtiging. 
 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

4. PROJECT COHORTEZORG VOOR DWALENDE COVID-PATIËNTEN - VOORSTEL 
Er wordt toelichting gegeven bij het voorgestelde plan voor Covid-19-patiënten en de 
bezoekregeling binnen de woonzorgcentra.  
Er wordt voorgesteld om een cohorte-afdeling op te richten voor besmette bewoners met 
dwaalgedrag. Het is bedoeld als een gezamenlijk initiatief voor het ZPW, waarvoor de 
kosten ook gezamenlijk gedragen worden. 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel. 
 
VARIA 

5. VARIA  
 


