
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 22 DECEMBER 2021 
 
BESLOTEN ZITTING 
GOEDKEURING 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
2. (JVB 3932) ZPW - WASSERIJDIENSTEN - GOEDKEURING SELECTIE KANDIDATEN 
Het verslag van nazicht van de selectie van de kandidaten wordt goedgekeurd. Aan de raad 
wordt gevraagd delegatie te verlenen aan het dagelijks bestuur voor de goedkeuring van het 
bestek. 
 
3. (MA) TELEFONIE - GOEDKEURING 
ZPW maakt nog gebruik van de vaste telefooncentrales van de moederbesturen. Gemeente 
Beveren is intussen zelf omgeschakeld naar cloud telefonie en heeft de vaste 
telefooncentrale niet meer nodig. Vanaf eind februari zal de kost voor onderhoud van die 
telefooncentrale aangerekend worden aan ZPW. Ook Sint-Niklaas stelt een deadline voorop 
nl. eind juni ’22.   
Een werkgroep heeft binnen ZPW bekeken, getest en geëvalueerd welk systeem voor ZPW 
het interessants is, zowel financieel en naar gebruiksgemak toe. De administratieve nota als 
bijlage biedt een overzicht van de voor- en nadelen per systeem. 
Aan de raad wordt voorgesteld om over te schakelen naar een verder doorgedreven gebruik 
van enerzijds intern bellen via Teams (incl. in huidige licenties), anderzijds voor extern bellen 
aankoop van Teams calling licenties voor baliefuncties en gsmabonnementen via huidig 
Proximuscontract voor mobiele medewerkers. 
 
4. (KB 3924) ZPW - LEVEREN VAN MAALTIJDEN AAN HUIS - GUNNING 
Het lopende contract voor het leveren van de maaltijden aan huis, eindigt eind januari 2022. 
Daarom werd tijdig een nieuwe procedure opgestart om een leverancier aan te stellen voor 
de periode van 4 jaar. Zorgpunt Waasland trad als aankoopcentrale op voor een aantal 
Wase besturen, nl. OCMW Lokeren, Sleutelzorg Temse en OCMW Waasmunster.  
 
Slechts 1 inschrijver diende een offerte in. Dit is de huidige leverancier van wie de kwaliteit 
en de service gekend is. Met de inschrijver werden een aantal afspraken gemaakt om de 
uitvoering van de opdracht vlot te laten verlopen. Het verslag van nazicht werd toegevoegd.  
 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd: 

- Kennis te nemen van het verslag van nazicht. 
- Akkoord te gaan met het voorstel tot gunning. 

 
 
5. (MA) ZPW - VERNIEUWING VAN OFFICE 365 LICENTIES - GOEDKEURING 
De office 365 licenties dienen vernieuwd te worden. Voorstel is om dit te blijven doen op de 
raamovereenkomst van V-ICT-OR. De huidige leverancier is niet langer SoftwareOne maar 
Real Dolmen. 



Microsoft prijzen per licentie zijn gestegen. Daarnaast stijgt de uitgave ook omwille van het 
ons in orde stellen met de voorwaarden van de Microsoft Defender licenties. 
 
6. (KB 794) ZPW - PRIJSAANPASSING ELEKTRICITEIT - GOEDKEURING 
Interwaas ontving een schrijven van Wase Wind met de vraag om de prijzen voor groene 
stroom te herzien op basis van de clausule onvoorziene omstandigheden. Aan de raad van 
bestuur wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en akkoord te gaan. 
 
7. (MA) ZPW- VERLENGING CONTRACT VEB VOOR LEVERING VAN AARDGAS EN 
DELEGATIE AAN DAGELIJKS BESTUUR VOOR KLIKKEN VAN PRIJZEN - GOEDKEURING 
Het effect van de stijgende energieprijzen is niet alleen merkbaar in ons contract voor 
elektriciteit (vaste prijs), maar zeker ook in ons contract voor aardgas (variabele prijs).  
Het huidig contract voor aardgas met VEB loopt tot eind 2022. Aan het bestuur wordt 
gevraagd het huidig contact te willen verlengen alsook een delegatie aan het dagelijks 
bestuur te willen geven voor het klikken van prijzen. 
 
9. (DW 3955) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN KOFFIE EN 
KOFFIEAUTOMATEN - GOEDKEURING SELECTIELEIDRAAD EN PROCEDURE. 
Aan de raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de voorgestelde selectieleidraad en 
voorgestelde procedure. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
10. (FT) FORMATIE WOONZORG EN TECHNISCHE DIENST - GOEDKEURING 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de verschillende besluiten 
van de moederbesturen die de gewijzigde formatie voor zorg en technische dienst hebben 
goedgekeurd. 
 
11. (TVD) NIEUWE INFORMATIEVEILIGHEIDSFUNCTIONARIS - AANDUIDING 
Door een interne verschuiving wordt de huidige functionaris vervangen door een collega. 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd de nieuwe informatieveiligheidsfunctionaris voor 
het Zorgpunt Waasland formeel aan te duiden. 
 
12. (TVD) OVEREENKOMST RENTELOZE LENING ZPW - ELZ - GOEDKEURING 
Er wordt voorgesteld om 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 af te 
sluiten. Deze leningovereenkomsten lopen van 24 december 2021 tot en met 23 februari 
2021. 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. 
 
13. (TVD) SAMENWERKINGSVOORSTEL TOT TAALCOACHING - AKKOORD 
Via de samenwerking met Groep Intro kan het ZPW bij haar opleiding Polyvalent 
Verzorgenden ook taalcoaching aanbieden voor deelnemers met een taalhandicap. Aan de 
raad van bestuur wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.  
 
 



14. (NDP) AANVRAAG VIPA SUBSIDIE VOOR DVC DE SPRANKEL EN LDC DEN DISSEL 
(SITE POPULIERENHOF) - AKKOORD 
Voor het nieuwe lokaal dienstencentrum en dagverzorgingscentrum zal er een VIPA 
subsidie aangevraagd worden. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd hiermee akkoord te 
gaan. 
 
PERSONEEL 
15. (GVN) FINANCIERING ORGANOGRAM ZORG - TECHNISCHE DIENST - 
GOEDKEURING 
Na de feedback van de moederbesturen omtrent de financiering van het nieuwe organogram 
zorg - technische dienst werd een budgetoverzicht gemaakt voor de 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. 
 
 
16. (GVN) SAMENSTELLING BEGELEIDINGS- EN BEROEPSCOMMISSIE IFIC - 
GOEDKEURING 
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.  
 
VARIA 
17. VARIA  
 


