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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 22 
DECEMBER 2021 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

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

2. (JVB 3932) ZPW - wasserijdiensten - goedkeuring selectie kandidaten 
3. (MA) Telefonie - goedkeuring 
4. (KB 3924) ZPW - leveren van maaltijden aan huis - gunning 
5. (MA) ZPW - vernieuwing van Office 365 licenties - goedkeuring 
6. (KB 794) ZPW - prijsaanpassing elektriciteit - goedkeuring 
7. (MA) ZPW- verlenging contract VEB voor levering van aardgas en delegatie aan 
dagelijks bestuur voor klikken van prijzen - goedkeuring 
8. (DW 3955) ZPW - raamovereenkomst voor de levering van koffie en 
koffieautomaten - goedkeuring selectieleidraad en procedure. 
Instellingen en algemeen beheer 

9. (FT) Formatie woonzorg en technische dienst - goedkeuring 
10. (TVD) Nieuwe informatieveiligheidsfunctionaris - aanduiding 
11. (TVD) Overeenkomst renteloze lening ZPW - ELZ - goedkeuring 
12. (TVD) Samenwerkingsvoorstel tot taalcoaching - akkoord 
13. (NDP) Aanvraag VIPA subsidie voor DVC De Sprankel en LDC Den Dissel (site 
Populierenhof) - akkoord 
Personeel 

14. (GVN) Financiering organogram zorg - technische dienst - goedkeuring 
15. (GVN) Samenstelling begeleidings- en beroepscommissie IFIC - goedkeuring 
Varia 

16. Varia  
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, voorzitter 

Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, Dominique Tielens, 
Louis Verest , Els Eeckhaoudt, Filip Vercauteren, 
Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper, 
Bert Verbraeken, raadsleden 
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden 
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 
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VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, Sofie Heyrman, raadsleden 
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; 
 
 
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:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
  
 
Art. 1 het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 17 november 

2021 goed te keuren. 
 
2. (JVB 3932) ZPW - WASSERIJDIENSTEN - GOEDKEURING SELECTIE 
KANDIDATEN 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het Zorgpunt heeft contracten met 3 wasserijen:  

- Dumoulin voor de huur van werkkledij en plat linnen, het onderhoud van de 
residentenwas, werkkledij en plat linnen in cluster west (tot maart 2022); 

- Dumoulin voor het onderhoud van plat linnen in Kruibeke (verlengd); 
- Cleanlease voor onderhoud van plat linnen in Beveren: aanvankelijk tot 

31/12/2019 maar werd verlengd op basis van beslissing van de raad van 
9/11/2019; 

- Gaverland voor onderhoud van residentenwas, werkkledij en plat linnen. 
 
In cluster oost werd werkkledij aangekocht. In cluster west werd kledij gehuurd via 
de wasserij. De kledij in cluster west en in Beveren is dezelfde. In Zwijndrecht werd 
de kledij in 2019 vernieuwd (heel ander model dan in cluster west en Beveren).  
 
Met het oog op een uniforme regeling voor de hele organisatie besliste de raad in 
haar zitting van 9 oktober 2019, naast voorgaande transitieregeling, om tegen 
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maart 2022 één nieuwe aanbesteding te organiseren voor zowel cluster oost als 
cluster west, rekening houdende met het gegeven dat er in cluster oost ook 
wasserijen in eigen beheer zijn en dat het huidig model van werkkledij (type 
Mondriaan) ook in een volgend contract zal gevraagd worden aangezien de nieuwe 
werkkledij nog een hele tijd mee kan gaan.  
 
 
Motivatie 
De uiterste indieningsdatum voor de kandidaturen was donderdag 30 september 
(14:30u). De aankoopdienst stelde een verslag van nazicht van de kandidaturen op. 
Uit het bijgevoegd proces-verbaal van de opening van de kandidaatstellingen van 
30 september blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 

- Cleanlease, Vullaertstraat 73 te 830 Oedelem 
- Wasserij Dumoulin, Zandvoordestraat 91 te 8902 Zillebeke 

 
Een werkgroep met vertegenwoordigers uit verschillende diensten en 
voorzieningen, werkte in samenwerking met de aankoopdienst het bestek verder uit 
(inclusief testpakket en bedrijfsbezoek).  
 
Advies 
De aankoopdienst stelde het verslag van nazicht van de kandidatuurstellingen op. 
Uit dit nazicht blijkt dat alle kandidaturen regelmatig waren. Beide kandidaten 
zullen aldus kunnen worden uitgenodigd voor het indienen van een offerte, op basis 
van het bestek dat werd opgesteld. 
 
Wetgeving 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, §1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) 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 de plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.  
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). 
 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
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De uitgave voor de opdracht “Wasserijdiensten: verhuur en onderhoud plat linnen, 
werkkledij en onderhoud persoonlijk linnen” wordt geraamd op 700.000,00 euro op 
jaarbasis (3.500.000,00 euro over de volledige looptijd). De uitgave situeert zich in 
het exploitatiebudget. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1. Verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaten voor 

deze opdracht opgesteld door de aankoopdienst. Het verslag van nazicht 
van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 2. Verleent goedkeuring aan het bestek. 
Art. 3. De geselecteerde kandidaten (Cleanlease en Wasserij Dumoulin) mogen 

worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. 
Art. 4. De uitgave is voorzien in het exploitatiebudget. 
 

 
3. (MA) TELEFONIE - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het Zorgpunt maakt tot op heden gebruik van de vaste telefooncentrales van de 
moederbesturen en dient in de eerste helft van 2022 een eigen systeem te 
voorzien. De keuze van een nieuw systeem werd getrokken binnen de afdeling ICT 
en met mogelijke leveranciers alsook de afdelingen zorg en thuiszorg, en de 
ondersteunende dienstenuitgebreid besproken, geëvalueerd en getest. 
 
Motivatie 
Het voorstel vanuit de werkgroep is qua keuze systeem om enerzijds het intern 
bellen via Teams meer te bevorderen; dit betekent geen meerkost gezien dit reeds 
mogelijk is in de huidige licenties, hierbij dient er wel wifi-connectie te zijn. Om die 
reden blijven de huidige smartphones en abonnementen nodig voor mobiele 
medewerkers om te garanderen dat ze steeds bereikbaar zijn, ook als er geen wifi 
is. 
Voor de functies die instaan voor permanentie van een bepaald nummer, vaak gaat 
het hier om meerdere personen die hetzelfde nummer dienen te bemannen, alsook 
vaak moeten kunnen doorschakelen naar een ander, wordt voorgesteld om over te 
gaan tot aanschaf van een Teams Calling licentie. In regel zijn dit de medewerkers 
met een vaste plaats en hebben zij geen gsmabonnement nodig. 
De combinatie van deze drie systemen zal prijs/kwaliteit het voordeligst zijn. 
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De administratieve nota als bijlage licht de voor- en nadelen per systeem toe en 
geeft een overzicht van concrete acties. Wijziging in systeem betekent op termijn 
ook een aanpassing van telefoonnummers. Hiervoor is er afstemming met de dienst 
communicatie. De telefoonnummers van Thuiszorg Oost en West worden in deze 
fase nog niet gewijzigd: de dienst dient zelf eerst uit te werken op welke manier zij 
zich naar de toekomst toe willen organiseren. 
 
Advies 
Het directiecomité van 16.12.2021 nam kennis van voorgesteld plan van aanpak en 
gaf zijn akkoord. 
 
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  neemt kennis van de administratieve nota als bijlage; 
Art. 2 gaat akkoord met het voorstel om enerzijds intern bellen via Teams (incl. in 
huidige licenties) verder toe te passen, anderzijds voor het extern bellen (en gebeld 
worden) de Teams calling licenties voor baliefuncties aan te schaffen en 
gsmabonnementen via huidig Proximuscontract voor mobiele medewerkers te 
blijven voorzien; 

Art. 3.  gaat akkoord om de Teams calling licenties rechtstreeks bij Microsoft aan te 
schaffen.   
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4. (KB 3924) ZPW - LEVEREN VAN MAALTIJDEN AAN HUIS - GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het huidige contract om maaltijden aan huis te leveren met firma Traiteur Ronny 
loopt eind januari 2022 af. Een nieuwe aanbestedingsprocedure werd opgestart, 
uitgaand van dezelfde principes. De opdracht werd gevoerd voor 4 jaar, maar een 
proefperiode van 6 maand is van toepassing. Andere Wase besturen wensten deel 
te nemen in de prijsvraag, nl. OCMW Lokeren, OCMW Waasmunster en Sleutelzorg 
Temse.  
 
Motivatie 
3 firma’s stelden zich kandidaat voor de opdracht, maar enkel Traiteur Ronny 
diende een offerte in. Aangezien de service en geleverde kwaliteit gekend is werden 
een aantal afspraken vastgelegd met de firma. De uitvoering van de opdracht zal 
kort opgevolgd worden en tijd geëvalueerd worden.   
 
Advies 
Aangezien er slechts 1 firma een offerte heeft ingediend, van wie de manier van 
werken gekend is, wordt voorgesteld om de opdracht aan Traiteur Ronny te 
gunnen.  
 
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 38, § 1, 
1° c) (onderhandelingen zijn noodzakelijk), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de 
aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de 
verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) 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. 
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Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Lokeren, OCMW 
Waasmunster en Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse bij de gunning en de 
uitvoering van de opdracht. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 26 augustus 2021 principiële 
goedkeuring aan de opdracht “Raamovereenkomst voor het leveren van warme 
maaltijden aan huis. ” tegen een initieel geraamd bedrag van 2.700.000 incl. 6% 
btw over de periode van 4 jaar, voor de 4 deelnemende besturen. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 25 augustus 2021 goedkeuring aan 
de selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De aankondiging van opdracht 2021/S 169-442936 werd gepubliceerd op 1 
september 2021 in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2021-533254 werd gepubliceerd op 27 augustus 
2021 op nationaal niveau. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 20 oktober 2021 goedkeuring aan de 
selectie van volgende kandidaten: 
- DELIMEAL NV, Victor Heylenlei 41 te 2530 Boechout; 
- Sodexo Belgium NV, Pleinlaan 15 te 1050 Brussel; 
- TRAITEUR RONNY BVBA, Bellestraat 206 te 1790 Affligem. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 november 2021 om 14.00 uur te 
bereiken. 
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 15 februari 2022. 
Gelet op de procedure die wordt gevoerd in opeenvolgende fases waarbij het aantal 
te onderhandelen offertes geleidelijk verminderd wordt. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. 
 
Er werd 1 offerte ontvangen van TRAITEUR RONNY BVBA, Bellestraat 206 te 
1790 Affligem (€ 2.592.005,93 excl. btw of € 2.747.526,29 incl. 6% btw). 
De aankoopdienst stelde op 10 december 2021 het verslag van nazicht van de 
offertes op. 
De aankoopdienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde TRAITEUR RONNY BVBA, Bellestraat 206 
te 1790 Affligemtegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze 
inschrijver. 
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Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Lokeren, OCMW 
Waasmunster en Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse bij de gunning en de 
uitvoering van de opdracht. 
De uitgave voor deze opdracht wordt rechtstreeks betaald door de cliënten van 
thuiszorg en dient dus niet te voorzien te worden in de exploitatiebudgetten van 
Zorgpunt Waasland. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 
december 2021, opgesteld door de Aankoopdienst, dat integraal deel uitmaakt van 
deze beslissing.  
 
Art. 2.   Gaat akkoord dat de opdracht “Raamovereenkomst voor het leveren van 
warme maaltijden aan huis. ” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde TRAITEUR RONNY 
BVBA, Bellestraat 206 te 1790 Affligemtegen de eenheidsprijzen vermeld in de 
offerte van deze inschrijver. 
 
 
5. (MA) ZPW - VERNIEUWING VAN OFFICE 365 LICENTIES - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 

Het huidige Enterprise agreement contract voor de afname van de Office 
365/Microsoft 365 licenties verloopt via het raamcontract van V-ICT-OR.  

• De leverancier van de Office 365 licenties is SoftwareOne (ex Comparex). 
• Het 3-jarige contract loopt af op 31 januari 2022. 
• SoftwareOne stopt de samenwerking met V-ICT-OR en zal verder werken 

via het C-SMART/Cipal raamcontract. 

Zorgpunt Waasland kan zowel op het raamcontract van V-ICT-OR als het 
raamcontract van C-SMART/CIPAL afnemen. 
 
Het huidige 3-jarige Enterprise Agreement* contract, voor de afname van de Office 
365/Microsoft 365 licenties, verloopt via het raamcontract van V-ICT-OR (huidige 
leverancier is SoftwareOne – ex Comparex) en loopt 31/01/2022 ten einde. 
SoftwareOne stopt vanaf 01/02/2022 de samenwerking met V-ICT-OR en zal 
verder werken via het C-SMART/Cipal raamcontract. V-ICT-OR heeft Real Dolmen 
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gekozen als nieuwe partner om hun klanten te voorzien van Office 365/Microsoft 
365 licenties.  

* Een Enterprise Agreement betekent dat een bepaalde aangekochte licentie wordt vastgelegd voor 
12 maanden. De eenheidsprijzen binnen een Enterprise Agreement liggen voor 3 jaar contractueel 
vast. 

 
Zorgpunt Waasland kan zowel op het raamcontract van V-ICT-OR (leverancier Real 
Dolmen) als het raamcontract van C-SMART/CIPAL (leverancier SoftwareOne) 
afnemen. 
 

Op vandaag zijn we niet compliant met de Microsoft Defender for Office 365 
licenties. Eén licentie is voldoende om een aantal technische security features te 
activeren op het Microsoft Admin Center maar in principe moet er voor elke Office 
365 licentie een Microsoft Defender licentie worden aangekocht. Als we een audit 
krijgen van Microsoft zullen we retroactief het verschil van de overtreding moeten 
betalen en een eventuele boete.  
 
Motivatie 

Er zijn voor wat betreft de O365-licenties 2 mogelijkheden om te vernieuwen: 
- raamcontract V-ICT-OR, leverancier Real Dolmen; 
- raamcontract C-SMART/Cipal, leverancier SoftwareOne. 

 
In beide gevallen is er een totale kostprijsverhoging die te wijten is aan: 

1. verhoging licentie eenheidsprijzen doorgevoerd door Microsoft, 
inclusief commissie voor de gekozen partner (Real Dolmen = 6,01%  versus 

SoftwareOne 22,14%); 
2. bijsturen richting compliance van de Microsoft Defender-licenties  

(Real Dolmen = 24,60%  versus SoftwareOne 20,70%); 
 
 
Naast voorgaande zijn ook de verschillen en keuze in gebruik tussen O365 en 
Microsoft365 enerzijds en Microsoft versus Google anderzijds heel relevant. Het 
gaat hier onder meer over gebruikersadoptie, ICT-infrastructuur en van 
zelfsprekend de kostprijs. De collega(’s) van ICT maakte(n) een uitgebreide analyse 
met vergelijking van de verschillende opties en toelichting van de gemaakte 
aannames. Deze analyse met alle details per onderdeel, is integraal toegevoegd als 
administratieve nota bij deze ontwerpbeslissing. 
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Advies 

Een Office 365 licentie is functioneel gelijk bij elke leverancier enkel de prijzen zijn 
verschillend. Daarom lijkt het ons aangewezen om in deze fase alle licenties aan te 
kopen bij de goedkoopste leverancier, hier Real Dolmen/V-ICT-OR. 

Enterprise Agreement via V-ICT-OR (Real 
Dolmen) raamcontract 

Enterprise Agreement via C-SMART 
(SoftwareOne) raamcontract 

0 per jaar 0 per jaar 

 
Wanneer we de vraag krijgen om een aantal tijdelijke krachten zoals jobstudenten 
te voorzien van een licentie, is de mogelijkheid om maandelijkse licenties af te 
nemen interessant, dit kan alleen via SoftwareOne/C-SMART. De maandelijkse 
kostprijs van deze types licenties liggen hoger maar zijn op het einde van de rit 
goedkoper omdat we die niet voor een jaar moeten aankopen. Het lijkt ons 
opportuun om ook over deze mogelijkheid te kunnen beschikken. 
 
Het advies is eveneens om vanaf de vernieuwing (Januari 2022) de Microsoft 
Defender licentie(s) compliant te maken om boetes en retroactieve kosten te 
vermijden. 
 
Wetgeving 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen.  
 
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 de plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.  
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). 
 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
De uitgave voor de vernieuwing van de licenties, inclusief het regulariseren van de 
Defender-licenties,  wordt geraamd op €139.986,24 per jaar en situeert zich in het 
exploitatiebudget. 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1. Verleent goedkeuring aan het voorstel om de licenties af te nemen via het 

raamcontract V-ICT-OR via leverancier Real Dolmen. 
Art. 2. Verleent goedkeuring om de situatie rond de Microsoft Defender licenties 

te regulariseren. 
Art. 3. Verleent goedkeuring om facultatief de mogelijkheid te voorzien om 

maandelijkse licenties af te nemen via SoftwareOne/C-SMART. 
Art. 4. De uitgave is voorzien in het exploitatiebudget. 
 

 
6. (KB 794) ZPW - PRIJSAANPASSING ELEKTRICITEIT - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Zorpunt Waasland schreef vorig jaar in op een groepsaankoop die door Interwaas 
georganiseerd werd voor de aankoop van lokale groene stroom. De opdracht werd 
gegund aan Wase Wind voor de periode van 3 jaar (van 1 januari 2021 tem 31 
december 2023). Voor 2021 werd het tarief van 41,63 euro/MWh afgesproken, 
voor 2022 43,25 euro/MWh en voor 2023 46,27 euro/MWh. 
Zorgpunt Waasland ontving hieromtrent een schrijven van Interwaas dat een 
schrijven van Wase Wind bevatte. In de administratieve nota dd. 21/12/2021 wordt 
de inhoud hieromtrent samengevat.  
 
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 latere wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en 
48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van 
meerdere aanbesteders toelaat. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen nl. art. 38/9 en 
38/10 onvoorziene omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer; 
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Wase Wind heeft een schrijven dd. 29 november 2021 aan Interwaas gericht 
waarin zij een uiteenzetting geven van de bepaling van hun nadeel; dit nadeel 
wordt bepaald op 71% op de totale aannemingssom, wat ruim boven de drempel 
van 15% is; 
Wase Wind verzoekt om een prijsverhoging van in totaal 12,66 euro / MWh (9,16 
euro / MWh profiel + 3,50 euro / MWh onbalans), te corrigeren op basis van de ICE 
Endex van 1/12/2021 en respectievelijk 1/12/2022; 
Het schrijven van Wase Wind van 29 november 2021 werd voorgelegd aan de 
raad van bestuur van Interwaas van 1 december 2021; 
Interwaas richtte op 3 december 2021 een schrijven aan de deelnemende besturen; 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 Neemt kennis van de vraag van Wase Wind dd. 29 november 2021 tot 
prijsaanpassing op basis van de clausule onvoorzienbare omstandigheden (bestek 
art. 2.7. en art. 38 KB uitvoering).  
 
Art. 2  Gaat akkoord met de door Interwaas voorgestelde prijsverhoging, op basis 
van: 

- een aanpassing van de profielkost, die voor het jaar 2022 in december 2021 
zal worden vastgelegd op basis van 9% van de Year-aheadprijs 

- de mededeling van Interwaas dd. 22 december 2021 dat de nieuwe werd 
vastgeklikt op 17 december 2021, wat voor 2022 resulteert in een totale 
meerkost van 16,49 €/MWh + 3,5 €/MWh of 19,99 €/MWh bovenop het 
vastgelegde tarief voor 2022. Of samen 63,24 euro/MWh. 

- een aanpassing van 3,5 euro / MWh onbalanskost,  
- de verhoging geldt voor 2022; voor 2023 wordt dit opnieuw bekeken in het 

najaar van 2022; de verhoging heeft geen precedentswaarde 
- bij zware wijzigingen in min van de parameter onbalanskost wordt dit 

eerder in rekening gebracht.  
Het exacte bedrag van de verhoging kan dus pas later in december definitief 
worden bepaald. 

 
Art. 3 De nodige kredieten worden voorzien in het exploitatiebudget van 2022 en 
2023. 
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7. (MA) ZPW- VERLENGING CONTRACT VEB VOOR LEVERING VAN AARDGAS 
EN DELEGATIE AAN DAGELIJKS BESTUUR VOOR KLIKKEN VAN PRIJZEN - 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het Zorgpunt heeft een contract met het VEB voor levering van gas aan variabele 
prijs. Dit contract loopt tot eind 2022. 
 
Motivatie 
Om tijdig een nieuw contract af te sluiten zouden we op dit moment de markt 
moeten bevragen. Echter is dat in omwille  van de erg hoge energieprijzen niet 
aangewezen. Het is mogelijk het huidig contract met VEB te verlengen. Het voorstel 
is om dat te doen.  
Het VEB voorspelt een drop van prijzen in de komende zes maanden. Dat maakt dat 
we in dit contract aan variabele prijs qua gemiddelde weer lager zullen zitten dan 
wat we momenteel betalen. 
Binnen het contract van VEB is het mogelijk om prijzen vast te klikken: dit kan voor 
een deel van het verbruik of in zijn geheel. Hierbij dient snel gereageerd te worden 
en om die reden stellen we voor het eventueel vastklikken van prijzen alsook 
bepalen van percentage dat wordt vastgeklikt te delegeren aan het dagelijks 
bestuur. 
 
Advies 
Dit dossier werd besproken op het directiecomité van 09.12.2021. het 
directiecomité gaat akkoord met het voorstel om het contract bij VEB te verlengen 
alsook het klikken van prijzen te delegeren aan het dagelijks bestuur. 
 
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 neemt kennis van de bijgevoegde nota: 
Art. 2. gaat akkoord met het verlengen van het huidig contract met VEB voor 

levering van aardgas voor een bijkomende twee jaar; 
Art. 3. geeft delegatie aan het dagelijks bestuur om te beslissen tot eventueel 

klikken van prijzen alsook bepalen van het percentage waaraan geklikt zal 
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worden. De beslissing door het dagelijks bestuur zal worden bekrachtigd 
door de Raad van bestuur in telkens de eerst volgende zitting. 

 
8. (DW 3955) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN KOFFIE 
EN KOFFIEAUTOMATEN - GOEDKEURING SELECTIELEIDRAAD EN PROCEDURE. 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het koffieverbruik en het gebruik van de bijhorende koffietoestellen kent een lange 
traditie binnen alle voorzieningen van Zorgpunt Waasland. Zo heeft elke 
voorziening zijn eigen werkwijze, gewoonten en voorkeuren om dagelijks de 
residenten, het personeel en de bezoekers van koffie te voorzien. Voor nieuw op te 
starten dossiers staat eenheid qua uitvoering centraal.  Ook voor de levering van 
koffie is een overkoepelend dossier nodig. 
Op 26 mei 2020 gaf het dagelijks bestuur zijn akkoord om een interne werkgroep 
op te starten en om het koffieverbruik binnen ZPW te uniformiseren.  
 
Motivatie 
Op 3 september 2020 gaf de werkgroep, bestaande uit directies van de 
voorzieningen, keuken- en afdelingsverantwoordelijken en de aankoopdienst het 
informele advies om 1 leverancier aan te stellen met behoud van een aantal 
systemen zodat elke voorziening zijn eigenheid kan bewaken.  Er kan bijgevolg een 
nieuwe procedure worden opgestart die rekening houdt met de bestaande noden 
en gevoeligheden. 
 
Advies 
Na consultatie van de interne werkgroep en een uitgebreide marktverkenning wordt 
voorgesteld om de mededingingsprocedure met onderhandeling te voeren. De 
complexiteit en omvang van het dossier maken voorafgaande onderhandelingen tot 
noodzaak.  
 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht 
niet over de exact benodigde hoeveelheden. Zorgpunt Waasland kan onmogelijk 
van tevoren over alle details beschikken van de leverplaatsen, de nodige toestellen 
en het benodigde assortiment (verschillende soorten) koffie. De onderhandelingen 
zullen ervoor zorgen dat de aanbestedende overheid in volle transparantie kan 
kiezen voor de economisch meest voordelige offerte.  
 
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 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) 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 totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.358.500,00 incl. btw. 
De opdracht zal worden afgesloten voor de duur van 7 jaar. (Het betreft nieuw te 
huren of te kopen koffietoestellen en 7 jaar is de geschatte levensduur van een 
nieuw toestel.) 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen aan de hand van een 
mededingingsprocedure met onderhandeling.  
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1. de selectievereisten goed te keuren zoals opgenomen in de publicatie en 

de raming voor de opdracht “Levering van koffie, koffieautomaten en 
gerelateerde producten”, opgesteld door de aankoopdienst. De raming 
bedraagt € 1.358.500,00 incl. btw voor de totale looptijd van de opdracht. 

Art. 2. de gunningswijze voor bovengenoemde opdracht goed te keuren, namelijk: 
de  mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Art. 3. de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal en Europees niveau. 

 
 
9. (FT) FORMATIE WOONZORG EN TECHNISCHE DIENST - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
De raad van bestuur van 16 juni 2021 is principieel akkoord gegaan met de 
wijziging van de formaties zorg en technische dienst.  
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Het vast bureau van Beveren heeft op 25 oktober 2021 de wijziging van het 
organogram van het Zorgpunt Waasland voor de woonzorg en technische dienst 
goedgekeurd met de volgende krachtlijnen: 

- de eigen inbreng/toelage van de moederbesturen blijft behouden zoals dat 
momenteel het geval is. 

- Er gebeuren geen verrekeningen van onderlinge verschuivingen. 
- Het Zorgpunt regelt de interne personeelsbezetting in de formatie binnen 

het beschikbare budget. 
 
De overige besturen hebben de formaties goedgekeurd: 

- Kruibeke op 30/07/2021 
- Sint-Niklaas op 02/08/2021 
- Zwijndrecht op 13/07/2021 

 
Motivatie 
Na de goedkeuring door de moederbesturen dient de formatie van zorg en 
technische dienst definitief goedgekeurd te worden door de raad van bestuur. 
 
Advies 
Het dagelijks bestuur is op 23/11/2021 principieel akkoord gegaan. 
 
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:  
Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 Kennis te nemen van de beslissingen van de moederbesturen over de 
gewijzigde formatie zorg en technische dienst van Zorgpunt Waasland. 
Art. 2 De formatie zorg en technische dienst definitief goed te keuren. 
 
 
10. (TVD) NIEUWE INFORMATIEVEILIGHEIDSFUNCTIONARIS - AANDUIDING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Voor de informatieveiligheid heeft het Zorgpunt Waasland een raamcontract 
afgesloten via de provincie Oost-Vlaanderen. Die samenwerking verloopt naar 
tevredenheid. In de loop van de afgelopen drie jaar zijn er verschillende belangrijke 
stappen gezet om de gegevensbescherming te verbeteren en te structuren volgens 



17 
 
 
 

 

 

de huidige regelgeving. Dat gebeurt onder impuls van de informatieveiligheidscel. 
De informatieveiligheidscoördinator (meestal aangeduid met de Engelse afkorting 
DPO -data protection officer) is daarvan de voorzitter en inspirator.  
Verder heeft de informatieveiligheidscoördinator een toezichthoudende taak (erop 
letten dat dingen volgens de regels verlopen) en moet zij/hij op bepaalde momenten 
adviezen uitbrengen aan overheidsinstanties of het ZPW toegang tot bronnen mag 
hebben. Het is daarmee een cruciale functie. 
Deze functie is opgenomen door Sandra Claeys, maar omdat de opdrachten binnen 
de provinciale dienst wat verschuiven stelt de provinciale dienst een collega – die 
ook dichterbij woont – voor om haar taak over te nemen. Dat is Johan Van 
Ingelghem. 
Vanuit de provinciale dienst is ook het formele meldingsformulier reeds opgemaakt. 
(zie bijlage) 
 
Motivatie 
Het Zorgpunt Waasland heeft een contract met de provinciale dienst. Het is dus 
logisch om hun voorstel te volgen en Johan Van Ingelghem aan te duiden 
 
Advies 
Positief. De informatieveiligheidscel heeft goede ervaringen met de provinciale 
dienst als geheel. Dat bleek bijvoorbeeld toen Sandra Claeys wegens 
gezondheidsproblemen, enige tijd ‘buiten strijd’ was. 
 
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 Johan Van Ingelghem (RRnr 76.11.20 23-562) met ingang van 1 januari 
2022 aan te duiden als informatieveiligheidsfunctionaris voor het Zorgpunt 
Waasland 
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11. (TVD) OVEREENKOMST RENTELOZE LENING ZPW - ELZ - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Omdat het Zorgpunt Waasland geen startkapitaal had bij de opstart, is het de 
eerste jaren nodig geweest om een kaskrediet te gebruiken op twee – qua liquiditeit 
– kritische momenten in het jaar., Dat zijn de eindejaarsperiode en de periode van 
het vakantiegeld. 
Anno 2021 is het liquiditeitsprobleem nog niet helemaal voorbij. Het was gepland 
om eind 2021 opnieuw een kaskrediet te openen (momenteel is dat maximaal 4 
miljoen euro). Het openen van het kaskrediet kost het ZPW steeds enkelen 
honderden euro’s. 
 
Voor veel organisaties is het zo dat , als zij grotere bedragen op hun bankrekening 
hebben staan, ze daarop moeten betalen. Tijdelijk is dat zo met de eerstelijnszones. 
Die hebben in het Waasland als gevolg van de vaccinatiecampagnes ongeveer 3 
miljoen euro op hun rekeningen staan, om de kosten in 2022 mee te betalen. Ze 
hebben dat geld nog niet onmiddellijk nodig, maar betalen er – vanaf 1 januari ruim 
1.000 euro per maand voor-. Dat bericht kregen ze eind november,  
 
Daarom is er een win-win voorstel voor de jaarwisseling. Het Zorgpunt Waasland 
sluit bij de Eerstlijnszone Noord-Oost Waasland én bij de Eerstelijnszone Zuid-
West Waasland, twee renteloze leningen af van twee keer 1 miljoen euro. Dit voor 
een periode van maximaal 2 maanden (het geld wordt in februari terugbetaald). Dat 
spaart de drie organisaties kosten.  
 
Het is duidelijk dat het hier gaat om een tijdelijke oplossing. Deze twee maanden 
bieden de Eerstelijnszones de tijd om in overleg met de Vlaamse overheid een 
structurele oplossing uit te werken. 
 
Motivatie 
Een win-win situatie die onnodige bankkosten bij het ZPW en de Eerstelijnszones 
vermijdt. 
 
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). 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 akkoord te gaan met het afsluiten van een kostenloze en renteloze lening 
van 1 miljoen euro met de ELZ Noord-Oost Waasland en een renteloze lening met 
de ELZ Zuid-West Waasland. Deze leningovereenkomsten lopen van 24 december 
2021 tot en met 23 februari 2021 

 
12. (TVD) SAMENWERKINGSVOORSTEL TOT TAALCOACHING - AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het Zorgpunt Waasland is haar opleiding Polyvalent Verzorgende aan het 
herstructureren – voor de tweede keer binnen drie jaar – om te blijven voldoen aan 
de voorwaarden die de VDAB stelt. De goedkeuring daarvoor is recent ontvangen. 
Vanaf het voorjaar 2022 mag het ZPW, als enig openbaar bestuur in Vlaanderen, 
deze opleiding blijven geven. Op die manier zijn er de afgelopen 21 jaar al veel ‘zij-
instromers’ als verzorgenden in de Wase zorginstellingen terecht gekomen.  
Een aantal van die kandidaten staan zwak voor wat betreft hun mondelinge en 
schriftelijke vaardigheden in het Nederlands. Vandaar dat binnen de opleiding 
Polyvalent verzorgenden een taalcoach betrokken was. In de hernieuwde formule is 
dat, met een door het ZPW aangestelde taalcoach, momenteel niet mogelijk. Er is 
wel een zeer valabel alternatief, dat is een samenwerkingsafspraak met i-diverso 
(een zusterorganisatie van groep Intro).  
Zowel de omschrijving van de samenwerking als de te ondertekenen overeenkomst, 
zitten in bijlage bij deze nota. 
Deze taalcoaching betekent voor het ZPW geen meerkost, omdat ze volledig wordt 
gefinancierd door sector- en vormingsfondsen. 
 
Motivatie 
De taalcoaching is een belangrijk hulpmiddel binnen de opleiding tot zorgkundige. 
Hun beperkte taalkennis vormt voor een aantal cursisten een barrière zowel bij het 
studeren tijdens de opleiding als voor de arbeidsmogelijkheden in de latere 
beroepspraktijk. 
 
Advies 
De verantwoordelijken voor ons opleidingsproject zijn vragende partij om deze 
samenwerking aan te gaan. 
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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 Beslist tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met i-Diverso, 
Nieuwstraat 35, 9100 Sint-Niklaas met het oog op een taalcoaching van de 
deelnemers van de Opleiding Polyvalent Verzorgende, die in het voorjaar 2022 van 
start gaat. 
 
13. (NDP) AANVRAAG VIPA SUBSIDIE VOOR DVC DE SPRANKEL EN LDC DEN 
DISSEL (SITE POPULIERENHOF) - AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op de nieuwe site Populierenhof, Turkyen 4 te 9100 Sint-Niklaas, is er naast een 
vervangingsnieuwbouw voor het woonzorgcentrum, ook een nieuw lokaal 
dienstencentrum, een vervangingsnieuwbouw voor het dagverzorgingscentrum, 
zorgflats en assistentieflats gerealiseerd.  
Al deze dienstverleningen zijn intussen in gebruik.  
 
Motivatie 
Voor het woonzorgcentrum werd reeds een VIPA subsidie aangevraagd. Voor het 
lokaal dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum geldt de klassieke 
subsidieaanvraag.  
Het OCMW Sint-Niklaas is eigenaar van de grond, maar zal een verkoopsbelofte 
met opschortende voorwaarde van VIPA subsidie met het Zorgpunt Waasland 
opstellen.  
Aangezien we intussen operationeel zijn, zal een aanvraag subsidiebelofte voor 
aankoop ingediend worden.  
 
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 Het Zorgpunt Waasland beslist tot het aanvragen van een subsidiebelofte 
voor aankoop voor het lokaal dienstencentrum Den Dissel en het 
dagverzorgingscentrum De Sprankel (site Populierenhof) 
 
 
14. (GVN) FINANCIERING ORGANOGRAM ZORG - TECHNISCHE DIENST - 
GOEDKEURING 
 
Afspraken moederbesturen 

Volgens de beheersovereenkomst dienen wijzigingen in de formatie van ZPW ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan de moederbesturen. 

Voor de financiering gelden volgende afspraken: 

De kosten voor de bovenbouw (centrale administratie) worden verdeeld over de 
vier besturen a rato van de vastgelegde verdeelsleutel. In de bovenbouw zijn in 
2018 voor elke cluster 10,75 VTE opgenomen die werkzaamheden uitvoeren op 
clusterniveau. Zo kon worden verkregen dat het aantal personeelsleden die vanuit 
de moederbesturen/OCMW's overkwamen naar de bovenbouw een min of meer 
evenredig aandeel vormde in de bovenbouw. 

De kosten van de onderbouw (voorzieningen) worden doorgerekend naar de 
moederbesturen. 

Beslissing moederbesturen 
Het voorstel van het nieuwe organogram voor de afdeling zorg en de technische 
dienst werd in Sint-Niklaas, Zwijndrecht en Kruibeke goedgekeurd door het Vast 
Bureau.  

Het Vast Bureau van Beveren keurde het nieuwe organogram eveneens goed mits 
het naleven van een aantal krachtlijnen: 
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* de eigen inbreng/toelage van de moederbesturen blijft behouden zoals dat 
momenteel het 

geval is. 

* er gebeuren geen verrekeningen van onderlinge verschuivingen. 

* Zorgpunt regelt de interne personeelsbezetting in de formatie binnen het 
beschikbare budget. 

Samenstelling en financiering bovenbouw 

Op basis van deze beslissingen werd een vergelijking opgemaakt tussen de huidige 
en de nieuwe bovenbouw. Aan dit overzicht werd eveneens de bijhorende 
budgettering gekoppeld.  

Voor de samenstelling van de bovenbouw (volgens het nieuwe organogram) was 
het uitgangspunt om enkel functies op te nemen die een overkoepelende 
functionaliteit hebben. Deze functies verlenen diensten aan de verschillende 
moederbesturen waardoor de toepassing van de algemene verdeelsleutel een 
logisch gevolg is.  

In de onderbouw worden enkel functies voorzien die lokaal verankerd zijn. De 
kosten die worden gedragen door het bestuur stroken dan ook met de lokale 
prestaties. In de huidige samenstelling van de bovenbouw zijn een aantal functies 
opgenomen die in de praktijk enkel lokaal prestaties leveren. Het doorrekenen van 
deze kosten aan alle moederbesturen is minder logisch.  

In vergelijking met de huidige samenstelling betekent dit dat de maatschappelijk 
werkers en administratief medewerkers van de thuiszorg ondergebracht worden in 
de onderbouw. De nieuwe functies van directeur zorg, directeur thuiszorg en de 
hoofdmaatschappelijk werkers van beide clusters worden opgenomen in de 
bovenbouw. 

Samenvatting raming bovenbouw: 
De uitgaven van de huidige bovenbouw worden geraamd op 4.354.753 euro. De 
budgettering van de bovenbouw volgens het nieuwe organogram wordt geraamd 
op 4.143.216 euro. 

Dit betekent dat de implementatie van het nieuwe organogram volledig kadert 
binnen het beschikbare budget. Hierdoor kan de toelage van de moederbesturen 
behouden blijven. 
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Verrekening technische dienst 

Momenteel worden de kosten van de onderbouw van de technische dienst op basis 
van geleverde prestaties berekend. Aan de hand van prestatiefiches worden de 
kosten doorgerekend aan de moederbesturen. 

Het voorstel is om deze werkwijze door te trekken voor de bovenbouwfuncties van 
de technische dienst (diensthoofd, teamcoach, deskundige).  

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:  
Het dagelijks bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 keurt het voorstel voor de financiering van het organogram zorg – 
technische dienst goed. 
 
15. (GVN) SAMENSTELLING BEGELEIDINGS- EN BEROEPSCOMMISSIE IFIC - 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Recent werden de protocollen voor de implementatie van IFIC gepubliceerd. Er kan 
gestart worden met de voorbereidende fase.  Deze fase voorziet oa. de aanduiding 
van een procesverantwoordelijke, het opzetten van een begeleidingscommissie en 
de samenstelling van een beroepscommissie.  

De begeleidingscommissie heeft als opdracht de werkgever en de 
procesverantwoordelijke te ondersteunen bij de functietoewijzing. Binnen deze 
commissie communiceert de werkgever op geregelde tijdstippen over de 
vooruitgang van de invoering van de functietoewijzing.  

Wanneer er geen akkoord is over de toegewezen functie, moet elk personeelslid 
over het recht beschikken om beroep in te dienen. Om deze interne beroepen te 
behandelen wordt op een paritaire manier een interne beroepscommissie 
samengesteld op lokaal niveau.  
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Voorstel 
Samenstelling begeleidingscommissie 
Vertegenwoordigers ZPW = werkgeversbank: 
- Tjeu Van Diessen, algemeen directeur  
- Tine De Wilde, personeelsdirecteur  
- Danny De Roeck, financieel directeur  
- Christophe Rutten, adviseur afdeling zorg  
- Delfien Indevuyst, coördinator thuiszorg West  

Vertegenwoordigers vakorganisaties = werknemersbank: 
- Bart Van Tienen (ACV) 
- Franky Van Mele (ACV) 
- Maarten Bieseman (ACOD) 
- Saskia Van Vossel (ACOD) 
- Maya Vermoesen (VSOA) 

Procesverantwoordelijke: 
- Guy Van Nieuwenhove, diensthoofd PD 

Samenstelling beroepscommissie 
Vertegenwoordigers ZPW = werkgeversbank: 
- Filip Thyssen, directeur strategie en organisatieontwikkeling (voorzitter) 
- Tine De Wilde, personeelsdirecteur 
- Nele De Pagie, directeur zorg 
- Elien Van De Wiele, directeur woonzorgcentra Sint-Niklaas   
- Miet Dehandschutter, coördinator thuiszorg Oost 

Vertegenwoordigers vakorganisaties = werknemersbank: 
- Nicole Permentier (ACV) 
- Cloe Callens (ACV) 
- Maarten Bieseman (ACOD) 
- Stephan Van de Meerssche (ACOD) 
- wordt nog bepaald (VSOA) 

Procesverantwoordelijke: 
- Guy Van Nieuwenhove, diensthoofd PD 

Dit voorstel werd eveneens besproken op het bijzonder overlegcomité van 21 
december 2021. 
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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  keurt de samenstelling van de begeleidings- en beroepscommissie goed. 
 
16. VARIA  
 
Varia 1: Communicatie IFIC aan medewerkers 
In het eerste kwartaal 2022 zal binnen ZPW de eerste fase van de invoering van de 
IFIC-functieclassificatie worden doorgevoerd. Het gaat vooral om zorgfuncties en 
functies binnen de afdeling facility. Deze implementatie zal zowel voor de 
medewerkers als voor de organisatie een grote impact hebben. Gezien de 
gevoeligheden van dit dossier is communicatie naar medewerkers een essentieel 
onderdeel van dit project. Begin december werd aan alle medewerkers een brief 
bezorgd omtrent de implementatie van IFIC (zie bijlage). 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
Varia 2: Deelname Tournée Minérale binnen ZPW 
Binnen ZPW zal er worden deelgenomen aan Tournée Minérale. Er wordt 
promotiemateriaal opgevraagd en zal binnen ZPW intern verdeeld worden. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kenninsame 
 
 
Varia 3: Ruil gronden met woonpunt Schelde Rupel 
Woonpunt Schelde Rupel is niet geïnteresseerd in een ruil van gronden voor 
appartementen. 
Er zal nu verder moeten worden nagedacht over alternatieven en over wat er met 
de twee gebouwen, 't Lam en Het Glazen Huis, moet gebeuren naar de toekomst 
toe.  
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Beslissing Raad van Bestuur: 
Kenninsame 
 
 
Varia 4: Uitbetaling vervoerskosten thuiszorgmedewerkers 
De vervoerskosten van de afgelopen maanden zijn betaald. Dit zou vanaf nu in de 
toekomst sneller moeten gebeuren. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
Varia 5: Bezoek familie bewoners met Kerstmis 
ZPW werd gecontacteerd door VRT over het nieuws dat werd verspreid dat 
bewoners van het ZPW in isolatie zouden moeten na bezoek aan de familie met 
Kerstmis. Dat klopt niet, er worden wel extra voorzorgen genomen, bijvoorbeeld in 
De Spoele wordt gevraagd om voor kerstfeestjes met de bewoners een CST voor te 
leggen en een sneltest af te leggen. 
Bewoners die gaan vieren bij familie, wordt gevraagd om een sneltest af te nemen 
op dag 2 en dag 4 en zoveel mogelijk een mondmasker dragen totdat duidelijk is 
dat ze negatief zijn. De sneltesten worden voorzien door ZPW.  
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
Varia 6: 
Els Eeckhaoudt is aangesteld als schepen van Kruibeke. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 21.07 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 
 
Tjeu Van Diessen       Maxime Callaert 
algemeen directeur      voorzitter 
 


