
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 24 FEBRUARI 2021 
 

BESLOTEN ZITTING 

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 
Binnen Zorgpunt Waasland werd er voor de serviceflats op een verschillende manier beroep 
gedaan op een en zorgcentrale.   
 
Voor volgende serviceflats is er infrastructureel geen verbinding met een woonzorgcentrum, 
waardoor er beroep gedaan dient te worden op een zorgcentrale: 
• De Goudbloem te St-Niklaas 
• De Priesteragie te St-Niklaas 
• ‘t Glazen Huis te Zwijndrecht 
• ‘t Lam te Zwijndrecht 
 
De zorgcentrale dient in te staan voor de verhuur, het onderhoud en de permanentie van het 
noodoproepsysteem in deze serviceflats. 
 
 
Aan de raad wordt gevraagd: 
- Kennis te nemen en goedkeuring te verlenen aan de selectieleidraad. 
- Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijze van gunnen: 
mededingingsprocedure met onderhandeling 
 
 
3. (JVB 865) ZPW - GLASVERVANGING, VERVANGEN VAN BUITENSCHRIJNWERK EN 
PLAATSEN VAN ROLLUIKEN EN/OF SCREENS OP DIVERSE LOCATIES - WIJZE VAN 
GUNNEN EN LASTENBOEK 
Zorgpunt Waasland dient een prijsvraag te organiseren voor de glasvervanging, het 
vervangen van buitenschrijnwerk en het plaatsen van rolluiken en/of screens op diverse 
locaties. 
In de ouderwoningen van Sinaai en Belsele dient de beglazing vervangen te worden en 
moeten er voorzetrolluiken en screens geïnstalleerd worden. 
 
In WZC Wissekerke (Kruibeke) dienen 57 ramen, 1 deur en een garagepoort vervangen te 
worden. 
 



In De Bron dienen 4 bestaande (houten) ramen te worden vervangen door nieuwe 
aluminium ramen. 
In De Stroom dient een (houten) garagepoort vervangen te worden door een nieuwe 
combinatie van ramen, deur en sandwichpanelen. 
 
De uitgave wordt in totaliteit geraamd op 300.000 EUR (excl. btw) en is voorzien in de 
respectievelijke investeringsbudgetten. 
 
Aan de raad wordt gevraagd: 

- Goedkeuring te verlenen omtrent de gunningsprocedure: de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.  

- Kennis te nemen van het lastenboek.  
 
 
PERSONEEL 

4. SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR MEDEWERKER WZC 
BRIELS (1) 
 
Het fonds voor beroepsziekten Fedris, heeft de aanvraag om schadeloosstelling wegens een 
beroepsziekte in het kader van corona, voor medewerker WZC Briels (1) 

- goedgekeurd voor wat betreft de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige 
verzorging en  

- goedgekeurd voor wat betreft de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid 
 
 
5. SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR MEDEWERKER WZC 
BRIELS (2) 
Het fonds voor beroepsziekten Fedris, heeft de aanvraag om schadeloosstelling wegens een 
beroepsziekte in het kader van corona, voor medewerker WZC Briels (2) 

- enkel goedgekeurd voor wat betreft de terugbetaling van de kosten voor 
geneeskundige verzorging en  

- verworpen voor wat betreft de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid. 
 
 
6. SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR MEDEWERKER WZC DE 
SPOELE 
Het fonds voor beroepsziekten Fedris, heeft de aanvraag om schadeloosstelling wegens een 
beroepsziekte in het kader van corona, voor medewerker WZC De Spoele  

- enkel goedgekeurd voor wat betreft de terugbetaling van de kosten voor 
geneeskundige verzorging en  

- verworpen voor wat betreft de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid. 
 
 



VARIA 

7. VARIA  
 


