
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 16 JUNI 2021 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

2. (KB 796) RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN REGENERATIEWAGENS - 
STOPZETTING PROCEDURE 
De raad van bestuur verleende in zitting van 23 september 2020 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, nl. openbare procedure. Na 
analyse van de offertes blijkt dat deze niet op gelijke basis vergeleken kunnen worden. De 
gekozen procedure laat onderhandelen niet toe. Daarom wordt geadviseerd om de 
procedure stop te zetten. Het lastenboek en de gunningswijze aan te passen en de 
procedure opnieuw te starten.  
 
Aan de raad wordt gevraagd: 
- goedkeuring te geven om de lopende procedure stop te zetten. 
 
3. (MA) ZPW - GUNNING STUDIEOPDRACHT CATERING - KENNISNAME 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de gunning van de 
studieopdracht catering door het dagelijks bestuur d.d. 8 juni 2021. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

4. (DDR/LVR) JAARREKENING & JAARVERSLAG 2020 - VASTSTELLING 
Er wordt voorgesteld om het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vast te stellen.  
 
5. (TVD) OVERDRACHT BEHEER SINT-ROCHUS-SITE - GOEDKEURING 
Omdat er geen zorgcomponent aan verbonden is, wordt voorgesteld om de 12 
appartementen op de Sint-Rochussite in Sint-Niklaas over te dragen aan de SNMH. Aan de 
raad van bestuur wordt voorgesteld hiermee akkoord te gaan.  
 
6. (FT) WOONZORGCENTRA HUIZE LINDE EN HUIZE ELISABETH BEVEREN – INSTELLEN 
RECHTSGEDING – AANSTELLEN RAADSMAN - GOEDKEURING 
Bij de bouw van de WZC Huize Linde en Elisabeth is er een juridische procedure opgestart 
door OCMW Beveren tegen een aantal aannemers naar aanleiding van schade toegebracht 
aan de betonkernactivering. Hierdoor heeft de afwerking van de werf ernstige vertraging 
opgelopen wat financiële gevolgen tot gevolg heeft.  
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om akkoord te gaan om een geding in te stellen 
voor de rechtbank van Eerste Aanleg en een advocaat aan te stellen om tussen te komen in 
de hangende procedure om de belangen van ZPW in alle opzichten te verdedigen. 
 
 



7. (NDP) GERENOVEERDE OUDERENWONINGEN - VOORSTEL PRIJSAANPASSING - 
GOEDKEURING 
Aan de raad van bestuur wordt voorgestelde om voor de gerenoveerde ouderenwoningen in 
Belsele en Sinaai akkoord te gaan met de verhoging van de dagprijzen. 
 
8. (NDP) SERVICEFLATS DE GOUDBLOEM & DE PRIESTERAGIE - SCHRIFTELIJKE 
OVEREENKOMST EN INTERNE AFSPRAKENNOTA - ADVIES 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de nieuwe documenten 
zoals de schriftelijke verblijfsovereenkomst en interne afsprakennota voor de serviceflats De 
Goudbloem en De Priesteragie. 
 
9. (NDP) GAW PARKZICHT NK - INTERNE AFSPRAKENNOTA EN 
OPNAMEOVEREENKOMST - ADVIES 
Voor de nieuwe GAW in Nieuwkerken is er in uniformiteit met de andere GAW van het 
Zorgpunt een interne afsprakennota en opnameovereenkomst opgemaakt. Aan de raad van 
bestuur wordt voorgesteld deze goed te keuren.  
 
10. (NDP) GAW BOKKENHOF - INTERNE AFSPRAKENNOTA EN 
OPNAMEOVEREENKOMST - ADVIES 
Voor de nieuwe GAW Bokkenhof is er in uniformiteit met de andere GAW van het Zorgpunt 
een interne afsprakennota en opnameovereenkomst opgemaakt. Aan de raad van bestuur 
wordt voorgesteld deze goed te keuren.   
 
11. (NDP) GAW PEERKENSHOF (HAASDONK) - INTERNE AFSPRAKENNOTA EN 
OPNAMEOVEREENKOMST - ADVIES 
Voor de nieuwe GAW Peerkenshof is er in uniformiteit met de andere GAW van het 
Zorgpunt een interne afsprakennota en opnameovereenkomst opgemaakt. Aan de raad van 
bestuur wordt voorgesteld deze goed te keuren.  
 
12. (NDP) GAW CRUYNAERSHOF (VRASENE) - INTERNE AFSPRAKENNOTA - 
OPNAMEOVEREENKOMST - ADVIES 
Voor de nieuwe GAW Peerkenshof is er in uniformiteit met de andere GAW van het 
Zorgpunt een interne afsprakennota en opnameovereenkomst opgemaakt. Aan de raad van 
bestuur wordt voorgesteld deze goed te keuren.  
 
PERSONEEL 

13. (GVN) ORGANOGRAMMEN ZORG EN TECHNISCHE DIENSTEN + AANSTELLEN 
STUDIEBUREAU FINANCIERING ZPW - PRINCIPIËLE GOEDKEURING  
Om de werking van ZPW verder te optimaliseren was een nieuwe structuur voor het 
departement zorg en voor de samengestelde technische dienst essentieel. Uit deze oefening 
kwam naar voor dat de uitgewerkte verdeelsleutels niet meer echt verenigbaar zijn met het 
resultaat van de huidige dynamiek en werkingsresultaten van het Zorgpunt Waasland. Er 
wordt voorgesteld om een doorlichting te doen van de overeengekomen 
financieringsmechanismen van het ZPW en de moederbesturen. 
 



14. (TDW) ARBEIDSREGLEMENT - AANVULLING BIJLAGE XIX INZAKE SCHOEISEL - 
GOEDKEURING 
Bijlage XIX van het arbeidsreglement specificeert voortaan de terbeschikkingstelling en het 
dragen van veilig en ergonomisch schoeisel in Zorgpunt Waasland. Aan de raad van bestuur 
wordt voorgesteld hiermee akkoord te gaan. 
 
15. (GVN) STATUTAIRE AANSTELLING VERPLEEGKUNDIGE - GOEDKEURING 
In het kader van de responsabiliseringsbijdrage werden er 36 VTE in de functie van 
verpleegkundige openverklaard om statutair in te vullen. Op basis van de selectieprocedure 
dienen de geslaagde kandidaten statutair aangesteld te worden. 
 
16. (GVN) TOEPASSING VIA6-NORM VOOR WZC EN CVK - GOEDKEURING 
Op 30 maart 2021 werd het VIA 6 akkoord goedgekeurd. De Vlaamse regering voorziet 
extra budget voor de uitvoering van kwalitatieve maatregelen voor de 
ouderenzorgvoorzieningen in Vlaanderen.  
Een werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt voor de WZC en CVK. 
 
VARIA 

17. VARIA  
 


