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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 24 
FEBRUARI 2021 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

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

2. (KB 822) ZPW - Raamovereenkomst voor het uitbesteden van de verhuur, 
onderhoud en permanentie van het noodoproepsysteem in de serviceflats - wijze 
van gunnen en selectieleidraad 
3. (JVB 865) ZPW - Glasvervanging, vervangen van buitenschrijnwerk en plaatsen 
van rolluiken en/of screens op diverse locaties - wijze van gunnen en lastenboek 
Personeel 

4. Schadeloosstelling wegens beroepsziekte voor medewerker WZC Briels (1) 
5. Schadeloosstelling wegens beroepsziekte voor medewerker WZC Briels (2) 
6. Schadeloosstelling wegens beroepsziekte voor medewerker WZC De Spoele 
Varia 

7. Varia  
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

Dirk Van Esbroeck, Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, 
Dominique Tielens, Louis Verest , Els Eeckhaoudt, 
Filip Vercauteren, Denise Melis-De Lamper, 
Bert Verbraeken, raadsleden 
Luc Meyntjens, lid 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 

VERONTSCHULDIGD: Sofie Heyrman, Christel Geerts, 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; 
Er worden geen opmerkingen gemaakt; 
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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). 
 
BESLUIT: eenparig 

Besluit: de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
 
Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 27 januari 2021 

wordt goedgekeurd. 
 
2. (KB 822) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITBESTEDEN VAN DE 
VERHUUR, ONDERHOUD EN PERMANENTIE VAN HET NOODOPROEPSYSTEEM 
IN DE SERVICEFLATS - WIJZE VAN GUNNEN EN SELECTIELEIDRAAD 
 
Historiek en uiteenzetting 
De dienst thuiszorg west heeft de huidige situatie in kaart gebracht omtrent de 
oproepsystemen in de serviceflats van Zorgpunt Waasland. In de serviceflats waar 
het infrastructureel mogelijk is, worden de oproepen overdag en ’s nachts afgeleid 
naar het aanleunende wzc. In de serviceflats waar dit infrastructureel niet mogelijk 
is, dienen de oproepen overdag en ’s nachts afgeleid te worden naar de 
thuisverplegingsdienst. 

Motivatie 
De huidige lopende contracten van Sint-Niklaas en Zwijndrecht met het Wit-gele-
Kruis zijn ondertussen afgelopen. Daarom is er nood aan om een nieuwe prijsvraag 
waarbij gestreefd wordt naar meer uniformiteit in werkmethode voor heel Zorgpunt 
Waasland. 
 
Advies 
Er wordt voorgesteld om een prijsvraag uit te schrijven via de 
mededingingsprocedure met onderhandeling.  
 
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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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 26 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 uitgave voor de opdracht “Raamcontract voor het uitbesteden van de verhuur, 
onderhoud en permanentie van het noodoproepsysteem in de serviceflats van 
Zorgpunt Waasland” wordt geraamd op 50.000 EUR per jaar. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van maximaal 5 jaar. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de 
opdracht “Raamcontract voor het uitbesteden van de verhuur, onderhoud en 
permanentie van het noodoproepsysteem in de serviceflats van Zorgpunt 
Waasland”, opgesteld door de Aankoopdienst worden goedgekeurd. De raming 
bedraagt 50.000 EUR per jaar. 
 
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 
 
Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal niveau. 
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3. (JVB 865) ZPW - GLASVERVANGING, VERVANGEN VAN 
BUITENSCHRIJNWERK EN PLAATSEN VAN ROLLUIKEN EN/OF SCREENS OP 
DIVERSE LOCATIES - WIJZE VAN GUNNEN EN LASTENBOEK 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de ouderenwoningen te Belsele en Sinaai dient de beglazing vervangen te 
worden en moeten er voorzetrolluiken en screens geïnstalleerd worden. 
In WZC Wissekerke dient het bestaande buitenschrijnwerk, incl. screens en glas 
verwijderd en vervangen te worden. Het betreft het vervangen van 57 ramen, 1 
deur en 1 garagepoort. 
In De Bron dienen 4 houten ramen vervangen te worden door nieuwe aluminium 
ramen.  
In De Stroom wenst men een houten garagepoort te vervangen door een aluminium 
raam (combi raam/deur/sandwichpanelen).  
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 300.000 EUR (exclusief btw). 
 
Motivatie 
Eerder werd voor de werken in de ouderenwoningen te Sinaai en Belsele een 
onderhandelingsprocedure gevoerd zonder voorafgaande bekendmaking. 6 lokale 
handelaars werden aangeschreven om een offerte in te dienen. Helaas mochten we 
geen offertes ontvangen waardoor de plaatsingsprocedure werd stopgezet. De 
aankoopdienst nam contact op met de verschillende aannemers om de reden achter 
hun niet-deelname te leren kennen. Motivaties waren onder andere een combinatie 
van omvang van de werken, specificiteit van een deel van de werken 
(glasvervanging). We combineren nu de werken in Belsele/Sinaai, WZC Wissekerke 
en De Bron/De Stroom in 1 dossier, opgesplitst in 2 percelen, teneinde rekening te 
houden met ontvangen feedback en om zo een groter aantal kandidaten te kunnen 
bereiken.  
 
Advies 
Opstart van een nieuw dossier voor het vervangen van de beglazing, het vervangen 
van buitenschrijnwerk en de installatie van voorzetrolluiken en/of screens. Het 
lastenboek kwam tot stand uit de samenwerking tussen de aankoopdienst en de 
technische diensten (en in overleg met de directies van de betrokken 
voorzieningen). Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
 
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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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, meer bepaald artikel 90, 1°. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Het bestek met nr. 2021-289 en de raming voor de opdracht 

“Glasvervanging, vervangen van buitenschrijnwerk en plaatsen 
van rolluiken en/of screens op diverse locaties”, opgesteld door de 
aankoopdienst wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 
bedraagt 300.000 EUR (excl. btw). 

Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.  

Art. 3. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken 
op  donderdag 25 maart 2021. 

Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de respectievelijke 
investeringsbudgetten. 

 
 
 
4. SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR MEDEWERKER 
WZC BRIELS (1) 
 
 
Historiek en uiteenzetting 
Aanvraag ingediend op naam van Davina Cleirens, Leurshoek 75, te 9120 Beveren 
op 5/6/2020. 
Dossiernummer Fedris: 1032983 
Rijksregisternummer: 930817 436 93 
Ziektecode: 140403 
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Motivatie 
Ingevolge positieve covid19 testing, werd aan betrokkene de mogelijk geboden om 
een dossier beroepsziekten in te dienen bij Fedris. 
 
Advies 
Fedris stelt voor 
Het recht op terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging toe te 
kennen vanaf 8/5/2020 tot 24/7/2020. 
De aanvraag om schadeloosstelling, wat de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid betreft, toe te kennen van 8/5/2020 tot 24/5/2020. 
 
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). 
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). 
 

Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend 
op 5/6/2020 op naam van Davina Cleirens, contractueel zorgkundige WZC Briels. 
Gelet op de wet van 3/7/1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector. 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
meegedeeld werden op 2/2/2021. 
Gelet op het KB van 21/1/1993 betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 beslist kennis te nemen van de besluiten van Fedris, naar aanleiding van de 

aanvraag tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte ingediend in 
hoofde van Davina Cleirens. 

Art. 2 de aanvraag in te willigen binnen de perken van wat hiertoe wordt 
bepaald: 

- Aard van de arbeidsongeschiktheid: volledige tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid 

- Percentage: 90% 
- Duur van de arbeidsongeschiktheid: vanaf 8/5/2020 tot 24/5/2020 
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- Bedrag van de dagelijkse bruto-rente: € 90,10. 
Art. 3 Als basisloon wordt het bedrag van € 36.542,14 in aanmerking genomen 

voor de schadeloosstelling. 
Art. 4 De verplaatsingskosten worden ten laste genomen overeenkomstig artikel 

8 van het KB van 21 januari 1993. 
Art.5 het recht toe te kennen vanaf 8/5/2020 tot 24/7/2020 van de kosten van 

dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en orthopedie, die 
rechtstreeks ten laste zijn van Fedris, overeenkomstig de regeling van de 
wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, 
gecoördineerd op 3 juni 1970. 

Art.6 dat deze beslissing, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het 
genoemde KB van 21 januari 1993, wordt overgemaakt aan  

- Davina Cleirens 
- Fedris 
- De mutualiteit van Davina Cleirens. 
 

 
5. SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR MEDEWERKER 
WZC BRIELS (2) 
 
Historiek en uiteenzetting 
Aanvraag ingediend op naam van Joyce Janssens, Fort Verboomstraat 18, te 9120 
Beveren op 29/6/2020. 
Dossiernummer Fedris: 1359894 
Rijksregisternummer: 970404 576 11 
Ziektecode: 140403 
 
Motivatie 
Ingevolge positieve covid19 testing, werd aan betrokkene de mogelijk geboden om 
een dossier beroepsziekten in te dienen bij Fedris. 
 
Advies 
Fedris stelt voor 
Het recht op terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging toe te 
kennen vanaf 27/5/2020 tot 2/8/2020. 
De aanvraag om schadeloosstelling, wat de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid betreft, te verwerpen. 
 
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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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). 
 
Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend 
op 29/6/2020 op naam van Joyce Janssens, contractueel zorgkundige, WZC Briels. 
Gelet op het KB van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten. 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
meegedeeld werden op 9/2/2021. 
Aangezien de aanvraag ontvankelijk is. 
Aangezien ze niet gegrond is wat de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid 
betreft. 
Aangezien ze echter gegrond is wat de geneeskundige verzorging betreft.  
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 verklaart bij meerderheid der stemmen de aanvraag ontvankelijk en 

gegrond wat de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige 
verzorging betreft vanaf 27/5/2020 tot 2/8/2020. 

Art. 2 gaat akkoord om bij meerderheid der stemmen de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid te verwerpen. 

Art. 3 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het genoemde KB van 
21 januari 1993 wordt het huidige beslissingsvoorstel overgemaakt aan 
Joyce Janssens en Fedris, en vervolgens uiterlijk betekend een week na de 
definitieve beslissing van de raad van bestuur aan  

- Joyce Janssens 
- Fedris 
- De mutualiteit van Joyce Janssens. 
 

 
6. SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR MEDEWERKER 
WZC DE SPOELE 
 
Historiek en uiteenzetting 
Aanvraag ingediend op naam van Marina Blommaert, Nieuwe Baan 155, te 9111 
Sint-Niklaas op 14/9/2020. 
Dossiernummer Fedris: 1364379 
Rijksregisternummer: 610617 372 53 
Ziektecode: 140403 
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Motivatie 
Ingevolge positieve covid19 testing, werd aan betrokkene de mogelijk geboden om 
een dossier beroepsziekten in te dienen bij Fedris. 
 
Advies 
Fedris stelt voor 
Het recht op terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging toe te 
kennen vanaf 17/5/2020 tot 14/9/2020. 
De aanvraag om schadeloosstelling, wat de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid betreft, te verwerpen. 
 
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). 
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). 
 
Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend 
op 14/9/2020 op naam van Marina Blommaert, statutair ploegverantwoordelijke, 
WZC De Spoele. 
Gelet op het KB van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten. 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
meegedeeld werden op 20/1/2021. 
Aangezien de aanvraag ontvankelijk is. 
Aangezien ze niet gegrond is wat de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid 
betreft. 
Aangezien ze echter gegrond is wat de geneeskundige verzorging betreft.  
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 verklaart bij meerderheid der stemmen de aanvraag ontvankelijk en 

gegrond wat de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige 
verzorging betreft vanaf 17/5/2020 tot 14/9/2020. 

Art. 2 gaat akkoord om bij meerderheid der stemmen de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid te verwerpen. 

Art. 3 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het genoemde KB van 
21 januari 1993 wordt het huidige beslissingsvoorstel overgemaakt aan 
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Marina Janssens en Fedris, en vervolgens uiterlijk betekend een week na de 
definitieve beslissing van de raad van bestuur aan  

- Marina Janssens 
- Fedris 
- De mutualiteit van Marina Janssens. 
 

 
7. VARIA  
 
Varia 1: 
Covid-besmettingen De Spoele 
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Toelichting van de toenemende besmettingen. 
 
 
Varia 2: 
Inzagerecht goedkeurde verslagen van het dagelijks bestuur aan de raad van 
bestuur. 
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Akkoord met het voorstel om dit via het prikbord op Cobra@Home ter kennisname 
voor te leggen. 
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.23 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen        Maxime Callaert 
Algemeen directeur       Voorzitter 
 


