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

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

2. (KB 794) ZPW - levering van elektriciteit via Interwaas - goedkeuring gunning 
Instellingen en algemeen beheer 

3. (FT) Inkanteling vzw Sociale Economie Beveren in ZPW - goedkeuring 
4. (NDP) Afsprakennota vrijwilligerswerking - goedkeuring 
5. (NDP) Woonzorgcentra - serviceflats - dagverzorgingscentra - indexering 
dagprijzen - goedkeuring 
6. (NDP) WZC Populierenhof - aanpassing voorafgaande vergunning  - 
goedkeuring 
7. (NDP) WZC Populierenhof - aanvraag voorafgaande vergunning kortverblijf - 
goedkeuring 
8. (NDP) Bepaling dagprijs serviceflats en ouderenwoningen - bepalen dagprijs - 
goedkeuring 
9. (LVR) Aanvraag voorafgaande vergunning en erkenning lokaal dienstencentrum 
De Beuken - goedkeuring 
10. (LVR)  Aanvraag voorafgaande vergunning en erkenning lokaal 
dienstencentrum Haasdonk - goedkeuring 
11. (LVR) Aanvraag voorafgaande vergunning en erkenning lokaal dienstencentrum 
Vrasene - goedkeuring 
Personeel 

12. (TDW) Aanpassingen arbeidsreglement - goedkeuring 
13. (TDW) Statutaire benoemingen in het kader van de responsabiliseringsbijdrage 
- goedkeuring 
Varia 

14. Varia  
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.06 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

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

VERONTSCHULDIGD: Els Eeckhaoudt, Sofie Heyrman, raadsleden 
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; 
 
In de vorige zitting werd in agendapunt 6 mevrouw Tine De Wilde aangesteld tot 
personeelsdirecteur (A5a-A5b) bij wijze van bevordering. Filip Thyssen merkt op 
dat bij de beraadslaging echter geen gelegenheid gelaten werd tot geheime 
stemming.  
 
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 25 november 

2020 wordt goedgekeurd. 
 
2. (KB 794) ZPW - LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VIA INTERWAAS - 
GOEDKEURING GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
De huidige contracten voor de levering van elektriciteit lopen eind december 2020 
af voor de meeste voorzieningen van Zorgpunt Waasland. In de Raad van Bestuur 
dd. 23/09/2020 werd de opdracht “Raamovereenkomst voor levering van 100% 
lokale groene elektriciteit” gedelegeerd aan Interwaas die optreden als 
aankoopcentrale voor een aantal Wase lokale besturen.  
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Motivatie 
Interwaas heeft een verslag van nazicht opgemaakt en heeft de gunningsprocedure 
afgerond. Wase Wind komt als meest voordelige aanbieder uit de 
gunningsprocedure voor de belevering van 100% lokale groene stroom voor heel 
Zorgpunt Waasland over de periode 2021-2023. 
De meest gunstige aanbieder ligt een kwart hoger dan de huidige prijzen.  
 
Advies 
Het verslag van nazicht van Interwaas volgen en de opdracht gunnen aan Wase 
Wind voor de looptijd van 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 2023. 
 
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. 
De opdracht werd in de zitting van de Raad van Bestuur dd. 23/09/2020 
gedelegeerd aan Interwaas die als aankoopcentrale de procedure heeft gevoerd.  
Interwaas stelt voor om de opdracht te gunnen aan de economisch meest 
voordelige aanbieder, zijnde WASE WIND CVBA, Samelstraat 21, Bus A te 9170 
Sint-Gillis-Waas, tegen de eenheidsprijzen zoals vermeld in de offerte.  
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
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Art. 1.  Keurt het gunningsvoorstel van Interwaas goed om de opdracht 
“Raamovereenkomst voor levering van 100% lokale groene 
elektriciteit” te gunnen aan WASE WIND CVBA, Samelstraat 21, Bus 
A te 9170 Sint-Gillis-Waas, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 
offerte van deze inschrijver. Het verslag van nazicht, opgemaakt door 
Interwaas, maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

 
3. (FT) INKANTELING VZW SOCIALE ECONOMIE BEVEREN IN ZPW - 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In Sint-Niklaas en Zwijndrecht zat de dienstverlening van klusjes- en 
karweidiensten onder het OCMW en is deze bij de oprichting van het ZPW mee 
ingekanteld. 
De klusjesdienst van de gemeente Beveren is ondergebracht in de vzw Sociale 
Economie Beveren, Stationsstraat 2 te Beveren. Aangezien voor een zelfstandige 
vzw een andere procedure nodig is, is de inkanteling niet onmiddellijk in 2019 
gebeurd. 
 
Motivatie 
Een geïntegreerde klusjesdienst voor het hele gebied van het ZPW betekent een 
inhoudelijke meerwaarde voor het bereiken van de doelstelling om iedereen zo lang 
mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. Met een projectgroep 
wordt de visie uitgewerkt om een karwei- en klusjesdienst voor het hele zorgpunt 
op te zetten.  
 
Gezien het Zorgpunt Waasland op datum van heden beschikt over een 
klusjesdienst in St-Niklaas en Zwijndrecht met ca 4,5 VTE wordt voorgesteld om de 
voorliggende overeenkomst tot overname van de dienst vzw Sociale Economie 
Beveren door het Zorgpunt Waasland goed te keuren en de activiteiten van de SEB 
samen met de 3 personeelsleden, alle noodzakelijke werkingsmiddelen (activa) en 
klantenbestand, conform de (EU) Richtlijn 2001/23 en CAO 32 (bis) over te dragen 
naar het Zorgpunt Waasland.  
Gezien de beslissing van de sociale economie Beveren dd 14 december 2020 
waarin ze akkoord gaan de dienst over te dragen aan het zorgpunt Waasland. 
 
Advies 
Positief advies van het directiecomité (dd 16/10/2020) 
Principieel akkoord RVB (28/10/2020) 
Kennisname door de AV (12/11/2020) 
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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 akkoord te gaan met de inkanteling van de vzw Sociale Economie Beveren 

vanaf 1 januari 2021 en de voorliggende overeenkomst goed te keuren. 
Art. 2 akkoord te gaan om de activiteiten van de SEB samen met de 3 

personeelsleden, alle noodzakelijke werkingsmiddelen (activa) en 
klantenbestand conform de (EU) Richtlijn 2001/23 en CAO 32 (bis) over te 
dragen naar het Zorgpunt Waasland. 

 
4. (NDP) AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERKING - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Er werd een nieuw voorstel gedaan voor de uitrol en uniformisering van de 
vrijwilligerswerking. Deze werd intussen door de raad van bestuur goedgekeurd.  
De nieuwe werking is uitgewerkt in een aangepaste afsprakennota voor vrijwilligers 
 
Motivatie 
Elke vrijwilligers zal een nieuwe afsprakennota voorgelegd krijgen ter 
ondertekening.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité 
 
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: 8 stemmen voor (Maxime Callaert, Dirk Van Esbroeck, 

Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, Dominique Tielens, Louis Verest , 



6 
 
 
 

 

 

Filip Vercauteren, Denise Melis-De Lamper) 

1 onthouding (Christel Geerts) 

 
Art. 1 de afsprakennota voor vrijwilligers goed te keuren. 
 
5. (NDP) WOONZORGCENTRA - SERVICEFLATS - DAGVERZORGINGSCENTRA - 
INDEXERING DAGPRIJZEN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Conform de wetgeving voeren wij als Zorgpunt Waasland jaarlijks een 
dagprijsaanpassing via indexatie door. De dagprijsaanpassing voor wat betreft onze 
woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en serviceflats, gaat in op 1 februari 2021. 
Hoeveel de prijs verhoogd wordt, hangt af van de index van oktober 2020. Deze 
bedraagt 0,74 %.  
Voor de andere voorzieningen wordt de gezondheidsindex gebruikt. Uitzonderlijk 
worden de serviceflats in Hof Ter Noten en Hof Van Nespen niet geïndexeerd. Bij 
de berekening van de nieuwe prijzen voor de serviceflats in Vrasene en Haasdonk, 
bleek er een afwijking te zitten in de onderliggende rekenmodellen uit 2011. Dat 
punt moet eerst worden uitgeklaard met de gemeente Beveren. Anders bestaat het 
risico dat op 1 februari wordt geïndexeerd, en de prijzen enkele maanden later naar 
beneden moeten worden aangepast. De niet-indexering betekent in die gevallen 
ongeveer 6 euro per maand. 

Kamertype  
gewone 
kamer   kortverblijf   koppels   

WZC De Spoele 
niet 

inwoners inwoners 
niet 

inwoners inwoners 
niet 

inwoners inwoners 

huidige bewoners voor 17 mei 2017 60,35 52,23         

nieuwe bewoners na 17 mei 2017 63,10 54,89 63,10 58,05 58,68 51,05 

WZC Het Lindehof             

huidige bewoners voor 17 mei 2017   52,23         

nieuwe bewoners na 17 mei  63,10 54,89 63,10 58,05 58,68 51,05 

WZC De Plataan              

kleine kamer huidige bewoners voor 17 mei 2017 49,83 47,21         

grote kamer huidige bewoners voor 17 mei 2017 52,23 49,84         

kleine kamer nieuwe bewoners na 17 mei 2017 54,80 49,87 57,55 52,35 53,31 46,37 

grote kamers nieuwe bewoners na 17 mei 2017 57,45 52,49     56,10 48,82 

WZC Het Populierenhof              

huidige bewoners voor 17 mei 2017 49,83 47,21         

nieuwe bewoners na 17 mei 2017 54,80 49,87 57,55 52,35 53,31 46,37 

WZC De Gerda             

huidige bewoners voor 17 mei + IF 65,26 57,45         

nieuwe bewoner vanaf mei 2017 + IF 68,32 60,12 68,32 63,28 63,91 56,27 

Zakgeld = 158,10 Euro           

Dagverzorgingscentrum De Sprankel           
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prijs vanaf aug 2017 19,67         

Serviceflats           

serviceflats De Goudbloem  22,45 20,92       

serviceflats De Priesteragie            

éénslaapkamerflat 22,45 20,92       

tweeslaapkamerflat  25,84 23,99       

vet =  aangevraagde prijzen fod niet inwoners       

inwoners, KV en koppels via korting berekend       

index via ehealth automatische berekening       

voorziening  type  
aantal 
wgl %  

Dagprijs 
1/2/2021 

 

Wissekerke  WZC 1pk inwoner 127 0,74 59,88  

 WZC 2pk inwoner 12 0,74 44,48  

 WZC 1pk niet-inwoner  9 NIET 62,09 

 

 WZC 2pk niet-inwoner 2 NIET  46,50  

 CVK 1pk inwoner 2 0,74 59,88  

 CVK 2pk inwoner 1 0,74 44,48  

 CVK 1pk niet-inwoner 1 NIET 62,09  

 CVK 2pk niet-inwoner  1 NIET 46,50  

DVC De Waterlelie  hele dag  0,74 21,20  

 halve dag  0,74 13,28  

 vervoer per rit  NIET 3,70 

 

 ontbijt  NIET 1,23  

 avondmaal   NIET 2,45  

Craeyenhof  WZC 1pk  45 0,74 60,35  

 

WZC 1pk ex-bewoner WZC 
herleving 15 0,74 52,95 

 

 CKV 1pk  10 0,74 60,35  

GAW Het Glazen Huis  standaard flat 14 0,74 21,99  

SFG 't Lam  standaard flat 26 0,74 21,99  

WZC Briels  WZC standaard 1pk  88 0,74 55,69  

 

WZC gekoppelde 1pk  - prijs per 
koppel  8 0,74 83,64 

 

WZC De Notelaar WZC standaard 1pk  129 0,74 55,69  

 

WZC gekoppelde 1pk  - prijs per 
koppel  20 0,74 83,64 

 

 CKV 1pk  6 0,74 58,37  

WZC Boeyé-Van 
Landeghem  WZC standaard 1pk  41 0,74 55,69 
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WZC Grote Flat koppel -prijs per 
koppel  8 0,74 96,26 

 

 WZC kleine flat 1pk  4 0,74 60,24  

 

WZC Grote flat alleenstaande (na 
overlijden partner) 0 0,74 71,20 

 

WZC Sint-Elisabeth  WZC standaard 1pk  27 0,74 55,69 

 

 WZC kleine flat- prijs per koppel  4 0,74 83,64 

 

WZC De Linde WZC standaard 1pk  37 0,74 55,69 

 

 WZC kleine flat- prijs per koppel  4 0,74 83,64 

 

DVC De Sloester hele dag  0,74 22,55  

 halve dag  0,74 11,28  

GAW Hof ter Noten  kleine flat  8 NIET 27,98  

 middelgrote flat 14 NIET 31,33  

 grote flat 12 NIET 36,93  

GAW De Beuken  standaard flat 70 0,74 21,96  

     

 

Bejaardenwoningen 
haasdonk woning 19 NIET 721,00 

 

Bejaardenwoningen 
Vrasene  woning 8 1,010333 277,88 

 

Bejaardenwoningen Kallo woning bestaande huurder  17 1,010333 255,61  

Bejaardenwoningen Kallo woning nieuwe huurder  3 1,010333 385,94  

De Bron  standaardkamer   1,010333 622,65  

De Bron  kamer BVL  1,010333 622,65  

De Bron  logeerkamer prijs per dag  1,010333 21,61  

De Bron  
forfait dagondersteuning (prijs per 
halve dag)   1,010333 2,57 

 

De Bron  maaltijden all-in   1,010333 8,49  

De Bron  warme maaltijd dagcentrum   1,010333 6,69  

De Bron  drankforfait dagcentrum  1,010333 2,06  

De Bron  
broodmaaltijd dagcentrum of extra 
in Home  1,010333 4,63 

 

De Bron  
supplement dieetvoeding (prijs per 
maaltijd)  1,010333 0,51 

 

De Bron  
busvervoer DC De Bron enkele rit 
cliënt opgenomen voor 1/1/2017  1,010333 1,24 
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De Bron  
busvervoer DC de Bron enkele rit 
cliënt opgenomen na 1/1/2017  1,010333 2,31 

 

De Bron  
persoonlijk vervoer : prijs per km + 
uurloon begeleider per km 1,010333 0,67 

 

   uurloon 1,0103 29,46 

 

De Bron  ontbijt   1,0103 0,77  

De Bron  avondmaal    1,0103 1,03  

parkeerplaatsen    1,01033 54,41  

   1,01 41,17  

     
 

 
Motivatie 
Toepassing aanpassing dagprijs vanaf 1 februari 2021. 
 
Advies 
Positief advies toepassing aanpassing dagprijs vanaf 1 februari 2021 volgens 
overzicht in bijlage.  
 
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 dagprijsaanpassing voor wat betreft onze 

woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en serviceflats en deze te laten 
ingaan op 1 februari 2021. 

Art. 2 akkoord te gaan om de serviceflats in Hof Ter Noten en Hof Van Nespen 
uitzonderlijk niet te indexeren. 
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6. (NDP) WZC POPULIERENHOF - AANPASSING VOORAFGAANDE 
VERGUNNING  - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het WZC Populierenhof is erkend onder het nummer CE 1187 voor de capaciteit 
van maximaal 80 woongelegenheden en onder het nummer VZB 2324 voor de 
maximale capaciteit van 55 woongelegenheden met een bijkomende erkenning en 
onder het nummer KCE 1187 voor 2 bedden kortverblijf.  
Op 28 februari 2017 werd een voorafgaande vergunning verleend voor 135 
woongelegenheden, ter vervanging van het woonzorgcentrum Populierenhof voor 
78 woongelegenheden en WZC De Gerda voor 57 woongelegenheden.  
De verhuis naar de nieuwbouw is gepland eind 2021/begin 2022. De extra 57 
bedden zijn niet opgenomen in de erkennings- en omzettingskalender die vastligt 
tot 2025.  
 
Motivatie 
Om toch met een capaciteit van 118 woongelegenheden op te starten in de 
nieuwbouw is het voorstel om 40 woongelegenheden van één van onze 
voorzieningen WZC De Plataan intern te verschuiven en vanaf 01/01/2022 in te 
zetten in het WZC Populierenhof.  
 
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 Een aanpassing aan te vragen tot wijziging voorafgaande vergunning WZC 

Populierenhof (CE 1187) naar 118 woongelegenheden waarvan 78 
woongelegenheden ter vervanging van het woonzorgcentrum 
Populierenhof en 40 woongelegenheden van het woonzorgcentrum De 
Plataan (CE 1462). 

Art. 2 Een capaciteitsvermindering aan te vragen voor het WZC De Plataan (CE 
1462) van 118 woongelegenheden naar 78 woongelegenheden.  
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7. (NDP) WZC POPULIERENHOF - AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING 
KORTVERBLIJF - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het WZC Populierenhof is erkend onder het nummer CE 1187 voor de capaciteit 
van maximaal 80 woongelegenheden en onder het nummer VZB 2324 voor de 
maximale capaciteit van 55 woongelegenheden met een bijkomende erkenning en 
onder het nummer KCE 1187 voor 2 bedden kortverblijf.  
Eind 2021/begin 2022 zal de nieuwbouw in gebruik genomen worden en zullen de 
huidige bewoners verhuizen naar deze nieuwbouw.  
Er is voor het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum een voorafgaande 
vergunning aangevraagd.  Er moet voor de 2 bedden kortverblijf nog een aanvraag 
ingediend worden.  
 
Motivatie 
Om de huidige bedden kortverblijf in WZC Populierenhof verder te kunnen uitbaten, 
is er een aanvraag nodig voorafgaande vergunning.  
Deze bedden zullen bij de ingebruikname van de nieuwbouw verder geëxploiteerd 
worden.  
 
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 om een aanvraag in te dienen voor de voorafgaande 
vergunning van de 2 bedden kortverblijf (erkend onder het nummer KCE 1187) in 
het WZC Populierenhof.  
 
8. (NDP) BEPALING DAGPRIJS SERVICEFLATS EN OUDERENWONINGEN - 
BEPALEN DAGPRIJS - GOEDKEURING 
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Historiek en uiteenzetting 
Het OCMW Beveren en OCMW Sint-Niklaas zijn in overleg met het Zorgpunt 
Waasland bezig met de realisatie van een aantal bouwprojecten.   
Deze zijn de realisatie van de site in Vrasene, Haasdonk en Nieuwkerken. Ook is het 
Zorgpunt dit jaar gestart met de renovatie van de bestaande ouderenwoningen in 
Sinaai en Belsele. 
Omdat de werken vorderen en medio volgend jaar in gebruik kunnen genomen 
worden, is een prijsbepaling nodig.   
Voor de prijsbepaling en het wachtlijstbeheer, is een voorstel uitgewerkt dat 
vertrekt van de reeds goedgekeurde visie en missie voor de ouderenzorg.  
Ook naar prijssetting is gestreefd naar een uniform voorstel.   
 
Motivatie 
Om kandidaat bewoners correct te kunnen informeren en tijdig te starten met de 
verhuring van de nieuwe assistentieflats, is het belangrijk (goedgekeurde) prijzen te 
kennen.  
Er is een uniform voorstel uitgewerkt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.  
 
Advies 
Positief advies werkgroep opnamebeleid en advies directiecomité 03/12/2020 
 
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  volgende dagprijzen goed te keuren: 
Ouderenwoningen Belsele en Sinaai: 16€ per dag 
Assistentiewoningen Bokkenhof: 21€ per dag 
Assistentiewoningen Populierenhof: 23 € per dag voor 1 slaapkamerflat en 24,5 € 
per dag voor een tweeslaapkamerflat 
Assistentiewoningen Vrasene: 21€ per dag 
Assistentiewoningen Haasdonk: 21€ per dag 
De nieuwe prijzen zullen vanaf in gebruikname of na renovatie toegepast worden.  
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9. (LVR) AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING EN ERKENNING LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM DE BEUKEN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op de raad van bestuur van 3 juni 2020 werd de visie en concretisering van de 
visietekst mbt. buurtzorg ZPW goedgekeurd. In navolging daarvan werden de 
aanvragen voor voorafgaande vergunningen voor LDC’s De Beuken, Vrasene en 
Haasdonk voorbereid. De infrastructuur voor Sabot blijkt niet volledig conform de 
erkenningsvoorwaarden. Bijgevolg nemen we Sabot nog niet mee in de 
erkenningsaanvragen. Afhankelijk van de noodwendigheden en voorwaarden zullen 
we bekijken of Sabot als antennepunt best aansluit bij De Beuken, Vrasene of 
Haasdonk.  
 
Om de aanvragen voorafgaande vergunningen te vervolledigen wordt aan de raad 
van bestuur van Zorgpunt Waasland gevraagd om:  

- Ten eerste, een rechtsgeldige beslissing te nemen om een lokaal 
dienstencentrum uit te baten. Om deze aanvragen te vervolledigen is onder 
meer een rechtsgeldige beslissing noodzakelijk.  
In die rechtsgeldige beslissing dient vermeld dat Zorgpunt Waasland, 
publiekrechtelijke Welzijnsvereniging en beheersinstantie met 
administratieve zetel  in de Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren beslist heeft 
om :  

o Een lokaal dienstencentrum De Beuken uit te baten op het adres 
Oude Zandstraat 103 te Beveren en hiervoor een voorafgaande 
vergunning aan te vragen.  

o Een erkenning en subsidiëring aan te vragen voor dit lokaal 
dienstencentrum De Beuken te Beveren.   

 
- Ten tweede om de intentieverklaringen tot samenwerkingsverbanden met 

OCMW Beveren en Psychiatrisch dagcentrum Sint-Lucia goed te keuren en  
te ondertekenen.  
Bovengenoemde intentieverklaringen moeten bekrachtigd worden door de 
betrokken partijen en ter staving bij de aanvraagdossiers toegevoegd.  De 
aanvragen tot erkenning en subsidiëring worden verzonden na de 
toekenning van de voorafgaande vergunningen.  

 
Motivatie 
/ 
 
Advies 
/ 
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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 Akkoord te gaan met het uitbaten van het lokaal dienstencentrum De 
Beuken. 
Art.2  akkoord te gaan met het ondertekenen tot samenwerkingsverbanden met 

OCMW Beveren en Psychiatrisch dagcentrum Sint-Lucia.  
 
10. (LVR)  AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING EN ERKENNING 
LOKAAL DIENSTENCENTRUM HAASDONK - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op de RVB van 3 juni 2020 werd de visie en concretisering van de visietekst mbt. 
buurtzorg ZPW goedgekeurd. In navolging daarvan werden de aanvragen voor 
voorafgaande vergunningen voor LDC’s De Beuken, Vrasene en Haasdonk 
voorbereid. De infrastructuur voor Sabot blijkt niet volledig conform de 
erkenningsvoorwaarden. Bijgevolg nemen we Sabot nog niet mee in de 
erkenningsaanvragen. Afhankelijk van de noodwendigheden en voorwaarden zullen 
we bekijken of Sabot als antennepunt best aansluit bij De Beuken, Vrasene of 
Haasdonk.  
 
Om de aanvragen voorafgaande vergunningen te vervolledigen wordt aan de Raad 
van Bestuur van Zorgpunt Waasland gevraagd om:  

- Ten eerste, een rechtsgeldige beslissing te nemen om een nieuw lokaal 
dienstencentrum uit te baten.  Om deze aanvragen te vervolledigen is onder 
meer een rechtsgeldige beslissing noodzakelijk.  
In die rechtsgeldige beslissing dient vermeld dat Zorgpunt Waasland, 
publiekrechtelijke Welzijnsvereniging en beheersinstantie met 
administratieve zetel  in de Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren beslist heeft 
om :  

o Een lokaal dienstencentrum te Haasdonk uit te baten op het adres P. 
Verwilghenplein 25, 9120 Haasdonk en hiervoor een voorafgaande 
vergunning aan te vragen.  

o Een erkenning en subsidiëring aan te vragen voor dit lokaal 
dienstencentrum  te Haasdonk.   
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- Ten tweede om de intentieverklaringen tot samenwerkingsverbanden met 

OCMW Beveren, Samana en Okra goed te keuren en  te ondertekenen.  
Bovengenoemde intentieverklaringen moeten bekrachtigd worden door de 
betrokken partijen en ter staving bij de aanvraagdossiers toegevoegd.  De 
aanvragen tot erkenning en subsidiëring worden verzonden na de 
toekenning van de voorafgaande vergunningen.  

 
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 Akkoord te gaan met het uitbaten van het lokaal dienstencentrum te 
Haasdonk. 
Art.2  Goedkeuring te verlenen akkoord te gaan met het ondertekenen tot 

samenwerkingsverbanden met OCMW Beveren, Samana Haasdonk en Okra 
Haasdonk. 

 
11. (LVR) AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING EN ERKENNING 
LOKAAL DIENSTENCENTRUM VRASENE - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op de RVB van 3 juni 2020 werd de visie en concretisering van de visietekst mbt. 
buurtzorg ZPW goedgekeurd. In navolging daarvan werden de aanvragen voor 
voorafgaande vergunningen voor LDC’s De Beuken, Vrasene en Haasdonk 
voorbereid. De infrastructuur voor Sabot blijkt niet volledig conform de 
erkenningsvoorwaarden. Bijgevolg nemen we Sabot nog niet mee in de 
erkenningsaanvragen. Afhankelijk van de noodwendigheden en voorwaarden zullen 
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we bekijken of Sabot als antennepunt best aansluit bij De Beuken, Vrasene of 
Haasdonk.  
 
Om de aanvragen voorafgaande vergunningen te vervolledigen wordt aan de Raad 
van Bestuur van Zorgpunt Waasland gevraagd om:  

- Ten eerste, een rechtsgeldige beslissing te nemen om een nieuw lokaal 
dienstencentrum uit te baten.  Om deze aanvragen te vervolledigen is onder 
meer een rechtsgeldige beslissing noodzakelijk.  
In die rechtsgeldige beslissing dient vermeld dat Zorgpunt Waasland, 
publiekrechtelijke Welzijnsvereniging en beheersinstantie met 
administratieve zetel  in de Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren beslist heeft 
om :  

o Een lokaal dienstencentrum uit te baten op het adres Oude 
Dorpstraat 15 te 9120 Vrasene en hiervoor een voorafgaande 
vergunning aan te vragen.  

o Een erkenning en subsidiëring aan te vragen voor dit lokaal 
dienstencentrum te Vrasene.   

 
- Ten tweede om de intentieverklaringen tot samenwerkingsverbanden met 

OCMW Beveren en Samana goed te keuren en  te ondertekenen.  
Bovengenoemde intentieverklaringen moeten bekrachtigd worden door de 
betrokken partijen en ter staving bij de aanvraagdossiers toegevoegd.  De 
aanvragen tot erkenning en subsidiëring worden verzonden na de 
toekenning van de voorafgaande vergunningen.  

 
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 
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Art. 1 Akkoord te gaan met het uitbaten van het lokaal dienstencentrum te 
Vrasene. 
Art.2  Goedkeuring te verlenen akkoord te gaan met het ondertekenen tot 

samenwerkingsverbanden met OCMW Beveren en Bib Vrasene.  
 
 
12. (TDW) AANPASSINGEN ARBEIDSREGLEMENT - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Sinds 1 januari 2020 trad voor Zorgpunt Waasland het nieuwe arbeidsreglement in 
werking. Deze eerste versie van het arbeidsreglement werd goedgekeurd door de 
raad van bestuur van 12 december 2019. Gezien er intussen al heel wat 
aanvullingen werden voorgesteld, werd van de voorbije maanden gebruik gemaakt 
om de versie terug volledig op punt te stellen. 
 
Motivatie 
De aangepaste versie van het arbeidsreglement werd op maandag 31 augustus 
2020 in een bijzonder directiecomité doorgenomen. Het voorstel werd op dinsdag 8 
september 2020 aan het dagelijks bestuur voor een eerste lezing voorgelegd. Het 
dagelijks bestuur ging akkoord om de voorstellen van arbeidsreglement verder te 
bespreken met de vakbondsvertegenwoordigers. 
Met de vakbondsvertegenwoordigers ging een uitgebreid overleg door op vrijdag 
16 oktober 2020. 
De aangepaste versie werd nogmaals aan directie en vakbonden voorgelegd voor 
opmerkingen op 20 november, 3 december en 13 december 2020 via mailverkeer 
en in overleg. 
Het protocol van gunstig advies werd ondertekend op 16 december 2020 door het 
ACV en op 18 december 2020 door het ACOD zonder bijkomende opmerkingen. 
Alle wijzigingen tegenover de versie van 1 januari 2020 werden omwille van de 
leesbaarheid in het rood (werkgever) en het groen (werknemer en 
werkgeversreactie), en tenslotte het groen bold (finale aanpassingen na overleg) 
gemarkeerd. 
 
Advies 
Akkoord te gaan met de nieuwe versie van het arbeidsreglement en dit goed te 
keuren.  
Bij alle aangebrachte en weerhouden wijzigingen en aanpassingen zal een 
verwijzing RVB20201223 worden geplaatst om de leesbaarheid en de continuïteit 
te verzekeren. 
 
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.  
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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 aangepast arbeidsreglement goed te keuren en deze nieuwe versie in 
werking te laten treden op 1 januari 2021. 
 
13. (TDW) STATUTAIRE BENOEMINGEN IN HET KADER VAN DE 
RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
ZPW heeft op 1 januari 2019 alle - op de operationele zorgtaken van de OCMW’s 
van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht betrokken - personeelsleden 
overgenomen, inclusief circa 550 statutaire personeelsleden. Alle 
pensioenverplichtingen voor deze groep, die op de moederbesturen rustten, gingen 
over naar ZPW. 
 
De voorafgaande oefening die gebeurde, toonde aan dat de overschotten op de 
balans tussen statutaire pensioenbijdragen minus statutaire pensioenkosten 

- van het personeel van Beveren en Zwijndrecht tot en met 2024 de tekorten 
die ontstaan in Sint-Niklaas en Kruibeke, compenseren; 

- van het personeel van Sint-Niklaas (door de overeenkomst met AZ Nikolaas) 
en Zwijndrecht de tekorten van Beveren en Kruibeke van 2025 tot 2028 
compenseren. 

 
Begin 2020 werd tussen de vier OCMW’s en ZPW een 
pensioenlastenovereenkomst afgesloten, met het oog op het beter in evenwicht 
brengen van de pensioenbijdragen en de pensioenlasten. In dat kader werden 
beiden herberekend door de RSZ. Het akkoord van het ZPW met de OCMW’s van 
Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht van 21 januari 2020 werd 
voorgelegd aan de raad van bestuur van 24 februari 2020. 
 
Op 16 september 2020 ontvingen we bericht dat ZPW op voorgaande basis, een 
responsabiliseringsbijdrage van € 178.891,34 verschuldigd is aan de RSZ, ter 
financiering van het gesolidariseerde pensioenfonds voor de provinciale en 
plaatselijke besturen.  
 
Motivatie 
Stijging van de pensioenlasten voor de statutaire gepensioneerden, 
overeenkomstige daling van de pensioenbijdragen, resulteren in een nog 
verschuldigd bedrag van € 200.000 voor 2020, de korting ingevolge de tweede 
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pensioenpijler inbegrepen. Deze tendens zal zich nadien verderzetten. Door 
‘statutarisering’ kunnen we de (hogere) toekomstige responsabiliseringsbijdragen 
vermijden. 
 
Wanneer ZPW via statutaire benoemingen, de pensioenbijdragen optrekt met zo’n 
€ 600.000, waardoor anderzijds ook wel de loonkosten stijgen met bruto ca. € 
200.000, worden de responsabiliseringbijdragen voor 2021 op nul gebracht. 
Volgens onze berekening kunnen we dit realiseren door in 2021 ongeveer 36 fte 
(hoofd-)verpleegkundige contractuele medewerkers statutair te benoemen. Er 
wordt gekozen voor verpleegkundigen aangezien dit een knelpuntberoep is. 
 
Advies 
Positief advies van het directiecomité van 12 november 2020. 
Positief advies van het BOC van 17 november 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 akkoord te gaan om 36 VTE verpleegkundigen statutair te benoemen en 
deze functies bijgevolg vacant te verklaren.  
 
14. VARIA  
 
Varia 1: vaccinatiestrategie covid19 – stand van zaken 
 
Beslissing Raad van Bestuur: kennisname van de stand van zaken.  
 
Varia 1: toelichting info BELRAI 
 
Beslissing Raad van Bestuur: kennisname van de toelichting.  
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DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 21.27 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen        Maxime Callaert 
Algemeen directeur       Voorzitter 
 


