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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 26 
JANUARI 2022 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

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

2. (KB 3944) ZPW - raamovereenkomst voor het leveren van regeneratiewagens - 
goedkeuring wijze van gunnen en selectieleidraad  
3. (MA) ZPW - overheidsopdracht voor levering, implementatie en onderhoud van 
software zorgdossier - selectie kandidaten en lastvoorwaarden - goedkeuring 
4. (MA) ZPW - aanduiding studiebureau voor de raamovereenkomst voor de 
opmaak van een zorgstrategisch plan - gunning - goedkeuring 
5. (RDW 3952) - ZPW - Raamovereenkomst in het kader van legionella beheersing 
- Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunning 
Instellingen en algemeen beheer 

6. (NDP) Aanvraag voorafgaande vergunning Lokaal dienstencentrum De Schutterij 
- goedkeuring 
7. Aanpassing dagprijzen ifv infrastructuurforfait - kennisname 
Varia 

8. Varia  
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 19.10 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, voorzitter 

Dirk Van Esbroeck, Jeroen Verhulst, Louis Verest , 
Els Eeckhaoudt, Filip Vercauteren, Sofie Heyrman, 
Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper, 
Bert Verbraeken, raadsleden 
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur 

VERONTSCHULDIGD: Chris Vermeulen, Dominique Tielens, raadsleden 
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 

EXTRA 
AANWEZIGEN: 
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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 22 december 

2021 goed te keuren. 
 
2. (KB 3944) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN 
REGENERATIEWAGENS - GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN 
SELECTIELEIDRAAD  
 
Historiek en uiteenzetting 
De regeneratiewagens die in gebruik zijn in de keukens van cluster west dienen de 
komende jaren vervangen te worden. Eind 2020 werd hiervoor een raamcontract 
opgestart, maar dit werd in de  RvB van 16/06/2021 stopgezet. 
Er werd een marktverkenning georganiseerd eind september 2021. De firma’s die 
een offerte hadden ingediend, werden uitgenodigd om een wagen op proef te 
plaatsen in 1 keuken. De bevindingen van deze marktverkenning worden gebruikt 
als basis voor de nieuwe prijsvraag.   
 
Motivatie 
De nieuwe prijsvraag heeft tot doel een raamovereenkomst op te maken voor de 
periode van 72 maanden. Gedurende die periode kunnen nieuwe wagens 
afgenomen worden.  
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Advies 
De aankoopdienst stelt voor om de opdracht te voeren door middel van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling.  
 
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) (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 uitgave voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van 
regeneratiewagens incl. onderhoudscontracten” wordt geraamd op € 400.000 incl. 
21% btw over de volledige looptijd van de overeenkomst. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 72 maanden. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht 
niet over de exact benodigde hoeveelheden. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de investeringsbudgetten. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de 
opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van regeneratiewagens”, opgesteld 
door de aankoopdienst worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 400.000 incl. 
21% btw. 
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Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 
 
Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal en Europees niveau. 
 
Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de investeringsbudgetten. 
 
3. (MA) ZPW - OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING, IMPLEMENTATIE EN 
ONDERHOUD VAN SOFTWARE ZORGDOSSIER - SELECTIE KANDIDATEN EN 
LASTVOORWAARDEN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In zitting d.d. 17 november 2021 keurde de raad de opstart van een 
overheidsopdrachtenprocedure voor de  levering, implementatie en onderhoud van 
software zorgdossier goed. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 
€ 1.322.314,05 excl. btw of € 1.600.000,00 incl. 21% btw obv een looptijd van 10 
jaar. Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. Op basis 
daarvan werd gekozen voor een 2-stapsprocedure nl. de mededingingsprocedure 
met bekendmaking. Daarbij werd een selectieleidraad goedgekeurd en 
gepubliceerd. Op basis van die leidraad werden op 20 december kandidaturen 
ingediend. De aankoopdienst stelde een verslag van nazicht van de kandidaturen 
op. Intussen werd ook het bestek verder afgewerkt.  

Motivatie 
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 
20 december 2021 blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
- CMS (Computer Management and Services), Luchthavenlaan 25 te 1800 
Vilvoorde 
- Corilus S.A., Rue Camille Hubert, Isnes 23, 5032 Gembloux 
- Logins nv, Generaal De Wittelaan 17 B32 te 2800 Mechelen 
- Malta Belgium NV, Avenue Georges Lemaitre 58 bte b te 6041 Gosselies 

Corilus kan niet weerhouden worden omwille van een substantiële 
onregelmatigheid.  

In het kader van deze opdracht werd op een bestek met nr. 2021-3963 opgesteld 
door de aankoopdienst. Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 
22 februari 2022 om 14.00 uur voorgesteld. 
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Advies 
Het voorstel is om het bestek uit te sturen aan de drie kandidaten die weerhouden 
werden. Het verslag van nazicht van de kandidaten alsook het bestek maken 
integraal deel uit van deze beslissing. 
 
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) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 57. 

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. 

Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
Art. 1. Het bestek met nr. 2021-3963 en de raming voor de opdracht 

“levering, implementatie en onderhoud van software zorgdossier”, 
opgesteld door de aankoopdienst worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 1.322.314,05 excl. btw of 
€ 1.600.000,00 incl. 21% btw op basis van een looptijd van 10 
jaar. 

Art. 2. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de 
kandidaturen voor deze opdracht opgesteld door de 
aankoopdienst. 
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Art. 3. De geselecteerde kandidaten (CMS (Computer Management and 
Services), Logins nv en Malta Belgium NV) worden uitgenodigd 
om een offerte in te dienen. 

Art. 4. Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt 
integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 5. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 
22 februari 2022 om 14.00 uur. 

Art. 6. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het 
exploitatiebudget. 

 

   

 
 
4. (MA) ZPW - AANDUIDING STUDIEBUREAU VOOR DE RAAMOVEREENKOMST 
VOOR DE OPMAAK VAN EEN ZORGSTRATEGISCH PLAN - GUNNING - 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “raamovereenkomst voor de opmaak van een 
zorgstrategisch plan” werd een bestek met nr. 2021-877 opgesteld door de 
Aankoopdienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,63 excl. btw of 
€ 100.000,00 incl. 21% btw. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 22 september 2021 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. 
De aankondiging van opdracht 2021-537577 werd gepubliceerd op 
28 september 2021 op nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 19 oktober 2021 om 13.30 uur te 
bereiken. 
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 17 januari 2022 (verlengd 
tot 1 maart 2022). 
 
Motivatie 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
- Möbius Business Redesign, Kortrijksesteenweg 152 te 9830 Sint-Martens-Latem; 
- PROBIS CORPORATE , CV, Winkelom 83, Bus B1b te 2440 Geel; 
- Hict, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 te 9000 Gent; 



7 
 
 
 

 

 

- Deloitte Consulting and Advisory, Gateway Buidling, Luchthaven nationaal 1J te 
1930 Zaventem. 
Na de ontvangst van de offertes werd een toelichting van de offertes gegeven. Op 
basis van die toelichting werd een verbeterde offerte ingediend. Tenslotte werd er 
ook een BAFO gevraagd. Op basis van de verschillende onderhandelingsfases werd 
een verslag van nazicht op gemaakt.  
 
Advies 
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 Möbius Business Redesign, 
Kortrijksesteenweg 152 te 9830 Sint-Martens-Latem tegen de eenheidsprijzen 
vermeld in de offerte van deze inschrijver. De totaalprijs bedraagt 117.725 euro 
excl. btw of 142.447,25 euro incl. btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget. 

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 41, §1, 
1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet) 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. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: 8 stemmen voor (Maxime Callaert, Dirk Van Esbroeck, 
Jeroen Verhulst, Louis Verest , Filip Vercauteren, Sofie Heyrman, Denise Melis-
De Lamper, Bert Verbraeken) 
1 onthouding (Christel Geerts) 
 
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de 

offertes opgesteld door de Aankoopdienst. 
Art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal 

deel uit van deze beslissing. 
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Art. 3. De opdracht “raamovereenkomst voor de opmaak van een 
zorgstrategisch plan” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Möbius Business Redesign, 
Kortrijksesteenweg 152 te 9830 Sint-Martens-Latemtegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver en voor 
een totaalprijs van 117.725 euro excl. btw. 

Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2021-877. 

Art. 5. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het 
exploitatiebudget. 

 
 
5. (RDW 3952) - ZPW - RAAMOVEREENKOMST IN HET KADER VAN 
LEGIONELLA BEHEERSING - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN WIJZE 
VAN GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
De huidige raamovereenkomst in het kader van legionellabeheersing (opmaak 
beheersplannen, risico analyse en staalnames) liep tot en met 31 december 2021.  
Aangezien de legionellabeheersing wettelijk verplicht is heeft de aankoopdienst een 
procedure opgestart voor een nieuwe raamovereenkomst.  De indicatieve raming 
bedraagt 199.000 EUR excl. BTW voor de totale looptijd van 4 jaar. 
 
Motivatie 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst in het kader van 
legionellabeheersing: risicoanalyse, opmaken beheersplannen (en updaten), 
staalnames met bijhorende analyses en alternatieve beheersmaatregel ikv legionella 
besluit” werd een bestek met nr. 2022.-3952, opgesteld door de aankoopdienst, 
wat als bijlage aan deze beslissing werd toegevoegd.  De opdracht is opgedeeld in 
volgende percelen: 
* Perceel 1: Uitvoeren risicoanalyse en opmaak beheersplannen (inclusief de 
periodieke updates)  
* Perceel 2: Staalnames en analyses op waterstalen in functie van de 
legionellabeheersing; 
* Perceel 3: Alternatieve beheersmaatregel ikv legionella besluit. 
De gunningscriteria zijn de volgende:  
* Perceel 1: Prijs: 100 
* Perceel 2: Prijs: 100 
* Perceel 3: Prijs: 60, SLA onderhoudscontract: 20, Ingediende voorstel voor een 
desinfectiesysteem: 20 
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Advies 
De aankoopdienst stelt voor om de opdracht te gunnen door middel van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Op 
14 december 2021 stelde de preventieadviseur een verslag op. 
 
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 41, §1, 
1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 215.000,00 niet) 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. 

Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1. Het bestek met nr. 2022-3952 en de indicatieve raming (199.000 

EUR excl. BTW) voor de opdracht “Raamovereenkomst in het 
kader van legionellabeheersing: risicoanalyse, opmaken 
beheersplannen (en updaten), staalnames met bijhorende 
analyses en alternatieve beheersmaatregel ikv legionella besluit”, 
opgesteld door de Aankoopdienst goed te keuren. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten.  

Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. 

Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en 
bekendgemaakt op nationaal niveau. 
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6. (NDP) AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM DE SCHUTTERIJ - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het lokaal dienstencentrum De Schutterij in Sinaai werd in september 2019 in 
gebruik genomen.  
Aanvankelijk werd niet gekozen om hiervoor een erkenning aan te vragen.  
Door de gewijzigde wetgeving en doelstelling van een lokaal dienstencentrum is 
het belangrijk om voor de Schutterij toch een voorafgaande vergunning en een 
erkenning aan te vragen.  
Om de aanvragen voorafgaande vergunningen te vervolledigen wordt aan de raad 
van bestuur van Zorgpunt Waasland gevraagd om:  

- Ten eerste, een rechtsgeldige beslissing te nemen om een lokaal 
dienstencentrum uit te baten. Om deze aanvragen te vervolledigen is onder 
meer een rechtsgeldige beslissing noodzakelijk.  
In die rechtsgeldige beslissing dient vermeld dat Zorgpunt Waasland, 
publiekrechtelijke Welzijnsvereniging en beheersinstantie met 
administratieve zetel  in de Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren beslist heeft 
om :  

o Een lokaal dienstencentrum De Schutterij uit te baten op het adres 
Vleeshouwersstraat  8Bte 9112 Sinaai en hiervoor een voorafgaande 
vergunning aan te vragen.  

o Een erkenning en subsidiëring aan te vragen voor dit lokaal 
dienstencentrum De Schutterij te Sinaai.   

 
- Ten tweede om de intentieverklaringen tot samenwerkingsverbanden met 

OCMW Sint-Niklaas goed te keuren en  te ondertekenen.  
Bovengenoemde intentieverklaringen moeten bekrachtigd worden door de 
betrokken partijen en ter staving bij de aanvraagdossiers toegevoegd.  De 
aanvragen tot erkenning en subsidiëring worden verzonden na de 
toekenning van de voorafgaande vergunningen.  

 
Motivatie 
 
 
 
Advies 
Positief advies directiecomité 
 
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.  
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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 Akkoord te gaan met het uitbaten van het lokaal dienstencentrum De 
Schutterij. 
Art.2  akkoord te gaan met het ondertekenen tot samenwerkingsverbanden met 

OCMW Sint-Niklaas.  
 
 
7. AANPASSING DAGPRIJZEN IFV INFRASTRUCTUURFORFAIT - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
De Vipa-subsidiëring loopt sinds 2017 met forfaits per ligdag. De ligdagprijs wordt 
met het forfait verhoogd. De bewoner krijgt een korting ten belope van het forfait. 
Die effectieve korting wordt door Vipa als subsidie aan de uitbater van het 
woonzorgcentrum betaald. 
Voor het Zorgpunt Waasland geldt dit systeem voor De Gerda, Huize Linde, Huize 
Elisabeth en Populierenhof. Alleen geldt voor de laatste drie daarnaast ook het 
stappenplan, zoals vastgesteld in de RvB van 24 april 2021 (en daarna 
goedgekeurd door de overheid). In Populierenhof, en zeer binnenkort ook in Huize 
Linde en Huize Elisabeth is er een tarief voor de zorgflats met mantelzorgers (RvB 
24 oktober 2021) 
 
De Vlaamse regering heeft de forfaits, met ingang van 1 januari 2022, geïndexeerd 
van 4,19€ naar 4,40€. Voor het ZPW gaat dat om een subsidie van circa 66 euro 
per dag. 
In principe is de aanpassing eenvoudig. De dagprijs van het betrokken huis wordt 
verhoogd met 21 cent, en de bewoner krijgt een extra korting (van 21 cent). De 
bewoner kost het dus niets. Deze aanpassing is mogelijk, omdat formeel door de 
overheid is bepaald, dat een aanpassing als gevolg van het dagforfait niet moet 
beschouwd worden als een prijsverhoging en/of indexering. 
 
Toch is door de stappenplannen (ook vastgesteld in de Raad van Bestuur van 21 
april 2021), de situatie in het ZPW duidelijk ingewikkelder. Per half jaar mag de 
dagprijs met maximaal 5 euro stijgen. In dat bedrag zit het infrastructuurforfait wel 
vervat. 
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Dat betekent concreet dat het verhogen van het infrastructuurforfait in Huize Linde, 
Huize Elisabeth en Populierenhof voor veel bewoners tot een prijsdaling leidt van 
21 cent per dag. Want de dagprijs moet gelijk blijven tot de volgende stap, maar er 
mag ondertussen wel een verhoogd infrastructuurforfait in mindering worden 
gebracht. Bij de volgende fase in het stappenplan, mag de 21 cent dan wel bij de 
dagprijs worden geteld. 
Het effect van deze situatie speelt op lange termijn. Bij de jaarlijkse indexatie buiten 
het stappenplan (voor Huize Linde, Huize Elisabeth en Populierenhof gebeurt dat 
februari 2024) wordt de basis voor de indexering respectievelijk 15 juni en 10 
november 2022. Hoewel het uitgangspunt was dat Huize Linde en Huize Elisabeth 
dezelfde prijs zouden hebben als De Notelaar, klopt dat niet (en nooit meer). 
Hetzelfde geldt voor Populierenhof en De Spoele.  
In bijlage zit een overzicht van de ontwikkeling van de dagprijzen in de vier 
betrokken woonzorgcentra. 
 
Zet de blijvende verschillen naast het feit dat er momenteel voor al ongeveer 40 
(licht) verschillende dagprijzen gelden binnen het ZPW en de conclusie is duidelijk: 
het is een onoverzichtelijk geheel, gebaseerd op het historisch verloop en niet 
(meer) op logica. Het voeren van een algemeen dossier om alle dagprijzen aan te 
passen en te harmoniseren wordt daarom dringend noodzakelijk. Dat 
prijsaanpassingsdossier staat in onze planning. Maar kan het kan pas worden 
uitgevoerd als ook het dossier van de was (en de kostprijs ervan) is uitgeklaard. 
Want in de prijszetting moet ook duidelijk vastliggen welke aanvullende 
dienstverlening wordt aangeboden en aan welke prijs. Het dossier van de 
wasserijen loopt in het voorjaar 2022. Het is dus de bedoeling om het 
dagprijsdossier in het najaar 2022 te starten. 
 
Motivatie 
De aanpassing van de dagprijs aan het nieuwe infrastructuurforfait is noodzakelijk 
om deze Vipa subsidie voor infrastructuur optimaal te kunnen benutten. 
 
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.  
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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 tot het toepassen van het hogere infrastructuurforfait in de dagprijzen van 

WZC De Gerda, Huize Linde, Huize Elisabeth en Populierenhof, dit 
rekening houdend met de stappenplannen voor de aanpassing van de 
dagprijzen in die huizen. 

Art. 2 in te stemmen met het voorbereiden van een algemeen prijsdossier, met 
het oog op het harmoniseren van de dagprijzen in het Zorgpunt Waasland. 

 
8. VARIA  
 
Varia 1: Overzicht opnames cluster oost 4e kwartaal 2021 
Zie bijlage. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
Varia 2: Erkenning Zorgflats Huize Elisabeth en Huize Linde 
De dossierbeheerder heeft bericht gekregen dat de erkenning van de twee zorgflats 
per woonzorgcentrum postief geadviseerd is. Het zijn in deze fase nog voorlopige 
erkenningen omdat de brandattesten nog niet definitief zijn. Maar ook de 
uitzondering op de brandvoorschriften (geen tweede trappenhuis nodig, omdat de 
appartementen goed bereikbaar zijn voor de brandweer) zou in orde gaan komen. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
Varia 3: Overzicht opnames cluster west 4e kwartaal 2021 
Zie bijlage. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
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Varia 4: Stand van zaken Covid-cijfers in de woonzorgcentra 
Het aantal besmettingen stijgt snel, zoals wat in de samenleving algemeen ook 
wordt vastgesteld. Er zijn de laatste twee weken uitbraken (geweest) in Boeyé, 
Craeyenhof, Wissekerke, De Notelaar, De Gerda en De Spoele. Maar een zeer 
belangrijk verschil met de vorige golven is het sterfterisico. In de eerste golf was dat 
nog 1 op 3, maar nu gaat het om uitzonderlijke gevallen. En dat zijn dan mensen 
waar Corona, niet de reden maar vooral het laatste, bijkomende element is dat tot 
overlijden resulteert. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
Varia 5: Resultaten welzijnswijzer 
Er wordt afgesproken om de resultaten van de welzijnswijzer op een ander moment 
digitaal toe te lichten. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 19.40 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen       Maxime Callaert 
algemeen directeur      voorzitter 
 


