
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 17 NOVEMBER 2021 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
FINANCIËN 

2. (DDR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2021 - KENNISNAME 
Minstens één keer per jaar dient een aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt te 
worden (met bijhorende documentatie). In de bijlages is de aanpassing van het 
meerjarenplan 2021 opgenomen ter kennisname. 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

3. (RDW 822) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET UITBESTEDEN VAN DE 
VERHUUR, ONDERHOUD EN PERMANENTIE VAN HET NOODOPROEPSYSTEEM IN DE 
SERVICEFLATS VAN ZORGPUNT WAASLAND - GUNNING 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met het verslag van nazicht en 
het voorstel tot gunning. 
 
4. (DW 857) ZPW - AANSTELLEN LEVERANCIER BROOD EN GEBAK - GUNNING 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met het verslag van nazicht en 
het voorstel tot gunning. 
 
5. (MA) ZPW - LEVERING, IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE 
ZORGDOSSIER - GUNNINGSWIJZE EN SELECTIELEIDRAAD TOT KANDIDAATSTELLING - 
GOEDKEURING 
Het Zorgpunt Waasland wenst een overheidsopdracht te starten voor het aanstellen van 
een leverancier voor de levering, implementatie en onderhoud van het zorgdossier. Graag 
uw goedkeuring voor voorgestelde gunningswijze en selectieleidraad. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

6. (FT) HUISHOUDELIJK REGLEMENT - AANPASSING - PRINCIPIEEL AKKOORD 
Gezien de vergaderingen niet meer steeds fysiek doorgaan maar sinds de covid19-
pandemie de vergaderingen ook digitaal of hybride worden georganiseerd, is een wijziging 
aan het huishoudelijk reglement noodzakelijk. 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de wijzigingen in 
het huishoudelijk reglement.  
 
7. (NDP) AANNEMINGSOVEREENKOMST COORDINEREND EN RAADGEVEND ARTS - 
GOEDKEURING 
Door de gewijzigde wetgeving moet er voor eind oktober een nieuwe overeenkomst 
opgemaakt worden met de CRA’s.  
Zij krijgen het voorstel en dit kan pas besproken worden op het CRA overleg van 21/10.  
Daarom wordt het ontwerp al voorgelegd aan het dircom. 
 



PERSONEEL 

8. (TDW) TWEEDE PENSIOENPIJLER EN NOODZAAK HIERIN TE BLIJVEN VOORZIEN 
VOOR VLAAMSE LOKALE BESTUREN: AKKOORD SAMENWERKING MET 
PENSIOENFONDS OFP PROLOCUS VANAF 1 JANUARI 2022 
Belfius Insurance en Ethias bieden vanaf 1 januari 2022 geen groepsverzekering meer aan 
voor het aanvullend pensioen van hun contractanten. Ter vervanging wordt het Organisme 
voor de Financiering van Pensioenen Prolocus (tot 31 december Provant) naar voor 
geschoven als pensioenfonds. Hoewel nog niet alle details gekend zijn, is een formele 
akkoordbeslissing nodig en dient hierover een sociaal overleg plaats te vinden. 
 
9. (TDW) ARBEIDSREGLEMENT ZORGPUNT WAASLAND: AANPASSINGEN AKKOORD 
Het voorbije jaar drongen zich opnieuw een aantal aanpassingen aan het in gebruik zijnde 
arbeidsreglement op. Deze aanpassingen werden opgenomen in een vernieuwde versie die 
vanaf 1 januari 2022 in werking kan treden. 
 
10. (GVN) DOORSCHALING MEDEWERKERS - GOEDKEURING 
Op basis van schaalanciënniteit kan elke medewerker binnen zijn tewerkstelling een 
functionele loopbaan opbouwen. Concreet betekent dit dat een medewerker na een aantal 
jaren in een salarisschaal automatisch kan doorgroeien naar een nieuwe of hogere 
salarisschaal. Naast de vastgelegde anciënniteit (volgens RPR) is een positieve evaluatie een 
essentiële voorwaarde. Er wordt een beslissing gevraagd om een 100-tal medewerkers te 
laten doorschalen. 
 
11. (GVN) STATUTAIRE BENOEMING - GOEDKEURING 
Binnen Zorgpunt Waasland zijn een aantal medewerkers tewerkgesteld met een dubbel 
statuut, deels statutair en deels contractueel. Er wordt voorgesteld om voor deze 
medewerkers hun statutaire prestatiebreuk uit te breiden met het aantal uur waarvoor zij 
momenteel een bijkomend contract hebben. 
 
Voor dit agendapunt ‘statutaire benoeming – goedkeuring’ is een geheime stemming vereist. 
In het dagelijks bestuur werd akkoord gegaan om deze stemming via Microsoft Forms te 
organiseren. Onderstaand is de link toegevoegd voor de geheime stemming voor de 
statutaire benoeming van 25 medewerkers. 
U kan vanaf nu uw stem volledig anoniem uitbrengen tot het moment van de zitting: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RUCr-
8rab0O7rdnvNdDHD5oYYELUUqZNqwlkjRTvYp1UQlZUSkxLMUlKSzlISkJBVkpXV1U2UDl
MNS4u 

Indien u eerst wil testen of het lukt, kan dit via onderstaande link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RUCr-
8rab0O7rdnvNdDHD5oYYELUUqZNqwlkjRTvYp1UOElPMFg1TkVIQkxEMlZZMUFPSExTVU
U1Ty4u 

Indien u problemen ondervindt met de link, kan u zich wenden tot Ellen De Valk op het 
nummer 03 750 92 95. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DRUCr-8rab0O7rdnvNdDHD5oYYELUUqZNqwlkjRTvYp1UQlZUSkxLMUlKSzlISkJBVkpXV1U2UDlMNS4u&data=04%7C01%7Cmaaike.thoen%40zpw.be%7Cc72c05aa07aa48d92ee808d9a435b96a%7Cfbab4045daca436fbbadd9ef35d0c70f%7C1%7C0%7C637721372912850334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XmiyfoYxW3XHnQ%2FjDfacfs0Ozr9rWifQggGvjC6TnAc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DRUCr-8rab0O7rdnvNdDHD5oYYELUUqZNqwlkjRTvYp1UQlZUSkxLMUlKSzlISkJBVkpXV1U2UDlMNS4u&data=04%7C01%7Cmaaike.thoen%40zpw.be%7Cc72c05aa07aa48d92ee808d9a435b96a%7Cfbab4045daca436fbbadd9ef35d0c70f%7C1%7C0%7C637721372912850334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XmiyfoYxW3XHnQ%2FjDfacfs0Ozr9rWifQggGvjC6TnAc%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DRUCr-8rab0O7rdnvNdDHD5oYYELUUqZNqwlkjRTvYp1UQlZUSkxLMUlKSzlISkJBVkpXV1U2UDlMNS4u&data=04%7C01%7Cmaaike.thoen%40zpw.be%7Cc72c05aa07aa48d92ee808d9a435b96a%7Cfbab4045daca436fbbadd9ef35d0c70f%7C1%7C0%7C637721372912850334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XmiyfoYxW3XHnQ%2FjDfacfs0Ozr9rWifQggGvjC6TnAc%3D&reserved=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RUCr-8rab0O7rdnvNdDHD5oYYELUUqZNqwlkjRTvYp1UOElPMFg1TkVIQkxEMlZZMUFPSExTVUU1Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RUCr-8rab0O7rdnvNdDHD5oYYELUUqZNqwlkjRTvYp1UOElPMFg1TkVIQkxEMlZZMUFPSExTVUU1Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RUCr-8rab0O7rdnvNdDHD5oYYELUUqZNqwlkjRTvYp1UOElPMFg1TkVIQkxEMlZZMUFPSExTVUU1Ty4u


VARIA 

12. VARIA  
 


