
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 30 MAART 2022 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

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

2. (KB 3944) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN 
REGENERATIEWAGENS - GOEDKEUREN VERSLAG VAN NAZICHT 
KANDIDAATSTELLINGEN EN GOEDKEURING LASTENBOEK 
Aan de Raad van bestuur wordt gevraagd het verslag van nazicht van de geselecteerde 
kandidaten goed te keuren, alsook goedkeuring te verlenen voor het lastenboek voor de 
aankoop van regeneratiewagens.  
 
3. (DW 3955) ZPW - RAAMCONTRACT VOOR DE LEVERING VAN KOFFIE INCL.  
TOESTELLEN EN TOEBEHOREN - GOEDKEURING VERSLAG VAN NAZICHT VAN 
KANDIDATEN EN GOEDKEURING LASTENBOEK 
Aan de Raad van bestuur wordt gevraagd het verslag van nazicht van de geselecteerde 
kandidaten goed te keuren, alsook goedkeuring te verlenen voor het lastenboek 
'raamcontract voor het leveren van koffie en toestellen'.  
 
4. (JVB 3932) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR WASSERIJDIENSTEN - 
GOEDKEURING GUNNING 
Aan de raad wordt gevraagd: 

- Het verslag van nazicht van de offertes goed te keuren 
- het gunningsverslag goed te keuren 
- het dossier te gunnen aan de economisch meest voordelige aanbieder. 

 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

5. (NDP) CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF (CVK) HUIZE SINT-ELISABETH - AANVRAAG 
INFRASTRUCTUURFORFAIT  - GOEDKEURING 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om voor het centrum voor kortverblijf van huize 
Elisabeth met 2 woongelegenheden, het infrastructuurforfait aan te vragen.  
 
6. (NDP) KORTVERBLIJF HUIZE LINDE - AANVRAAG INFRASTRUCTUURFORFAIT 
CENTRUM - GOEDKEURING 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd voor het centrum voor kortverblijf van huize Linde 
met 2 woongelegenheden, het infrastructuurforfait aan te vragen. 
 
7. (NDP) VISIE PALLIATIEVE ZORGEN ZPW - KENNISNAME 
Aan de leden van de raad van bestuur van het Zorgpunt wordt gevraagd kennis te nemen 
van de visietekst vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg.  
 
 
 



8. (NDP) PROJECT BELRAI - OVERZICHT STAND VAN ZAKEN - KENNISNAME  
Er wordt een stand van zaken gegeven over de invoering van het project belrai in de 
thuiszorg en de woonzorgcentra van het Zorgpunt Waasland. 
 
9. (NDP) VERLENGING VOORAFGAANDE VERGUNNING WOONZORGCENTRUM 
POPULIERENHOF VOOR 10 WOONGELEGENHEDEN - GOEDKEURING 
Na de realisatie van de nieuwbouw Populierenhof zijn er nog 10 woongelegenheden in 
voorafgaande vergunning. Deze vervallen op 28 juni '22.  
Aan de raad van bestuur wordt het akkoord gevraagd om, in het kader van het 
zorgstrategisch plan, een verlenging aan te vragen.  
 
PERSONEEL 

10. (TDW) TOETREDING VAN ZORGPUNT WAASLAND TOT PROLOCUS, ORGANISME 
VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN - AKKOORD 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de toetreding van Zorgpunt 
Waasland tot Prolocus, Organisme voor de Financiering van Pensioenen, teneinde te blijven 
voorzien in de opbouw van een tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers. 
 
11. (GVN) IFIC-FUNCTIES FASE 1 - TOEWIJZING 
Het VIA6-akkoord voorziet voor de ouderenzorg van de publieke sector een nieuw loonhuis 
op basis van de IFIC-functieclassificatie. Met de invoering van IFIC wil men het salaris 
koppelen aan competenties, verantwoordelijkheden, functie-inhoud en niet meer aan 
diploma zoals bij de krachtlijnen Kelchtermans. Tevens streeft men naar uniformisering met 
de private zorgsector. 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde IFIC-
categorieën voor de functies die werden opgenomen in fase 1. 
 
VARIA 

12. VARIA  
 


