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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 28 
SEPTEMBER 2022 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

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

2. (RDW -3907) ZPW - RO voor het onderhoud van groenzones in 2023 - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
3. (DW 3955) ZPW - RO voor levering koffie en koffietoestellen - goedkeuring 
gunning 
Instellingen en algemeen beheer 

4. (NDP) Gebruikersovereenkomst en huishoudelijk reglement dienst gezinszorg - 
goedkeuring  
Personeel 

5. (TVD) Verloning directies woonzorgsector 
Varia 

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

Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, Dominique Tielens, 
Louis Verest , Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper, 
Bert Verbraeken, Christine Meert, raadsleden 
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, Els Eeckhaoudt, Filip Vercauteren, 
raadsleden 
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden 

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; 
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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 31 augustus 

2022 goed te keuren. 
 
2. (RDW -3907) ZPW - RO VOOR HET ONDERHOUD VAN GROENZONES IN 
2023 - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE 
 
Historiek en uiteenzetting 
De huidige raamovereenkomst voor het groenonderhoud loopt af eind 2022.  De 
aankoopdienst wenst een procedure op te starten voor een nieuwe 
raamovereenkomst voor het onderhoud van de groenzones.  Deze opdracht zal in 
eerste instantie voor 2023 zijn, met mogelijk drie maal een jaarlijkse verlenging.  De 
indicatieve raming bedraagt 267.133,91 EUR + 56.098,12 EUR (btw 21%) = 
323.232,03 EUR per jaar. 
 
Motivatie 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor het onderhoud van 
groenzones in 2023” werd een bestek met nr. 2022-3907 opgesteld door de 
Aankoopdienst. 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
* Perceel 1 (Groenonderhoud regio Oude Zandstraat te Beveren),  
* Perceel 2 (Groenonderhoud regio Haasdonk, Kruibeke, Zwijndrecht) 
* Perceel 3 (Groenonderhoud regio Vrasene, Kallo, Melsele). 

De gunningscriteria zijn: prijs (50%), interventiesnelheid opdrachten op afroep (5%), 
duurzaamheid van de gebruikte werktuigen, materiaal en de technische uitrusting 
(10%), plan van aanpak en kwaliteit van de dienstverlening (35%). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
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Advies 
Het advies van de preventieadviseur van Zorgpunt Waasland werd in het bestek 
opgenomen. 
 
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 15 
(toegang voorbehouden aan sociale werkplaatsen of maatschappelijke en 
professionele integratie van gehandicapten of kansarmen, of toegang 
voorbehouden aan programma's voor beschermde arbeid) en artikel 36 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. 2022-3907 en de indicatieve raming per jaar voor de 

opdracht (267.133,91 EUR + 56.098,12 EUR (btw 21%) = 323.232,03 
EUR) “Raamovereenkomst voor het onderhoud van groenzones in 2023”, 
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. De bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 
procedure. 

Art. 3.  In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten is de uitvoering van de opdracht beperkt tot het 
kader van de programma's voor beschermde arbeid of voorbehouden aan 
sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele 
integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. 

Art. 4.  De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en 
bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 
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3. (DW 3955) ZPW - RO VOOR LEVERING KOFFIE EN KOFFIETOESTELLEN - 
GOEDKEURING GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Om het koffieverbruik te uniformiseren wenst Zorgpunt Waasland 1 leverancier aan 
te stellen. De goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze werd door de 
Raad van Bestuur verleend op 22 december 2021. Zeven kandidaten dienden een 
aanvraag tot deelneming in. De Raad van Bestuur keurde vervolgens op 31 maart 
2022 de kwalitatieve selectie goed van 2 kandidaten. De bedrijven Jacobs Douwe 
Egberts en Sligro-ISPC Belgium werden op 31 maart 2022 uitgenodigd om een 
offerte in te dienen.  
De geraamde waarde voor de totale looptijd van de opdracht bedroeg 
1.358.500,00 euro incl. BTW bij de goedkeuring van de selectievereisten. 
 
Uiteenzetting procedure 
De aankoopdienst opende de offertes op 3 mei 2022 om 11u. De uitgenodigde 
bedrijven dienden beiden een geldige offerte in en werden verzocht om op 17 mei 
2022 hun samenwerkingsvoorstel te komen toelichten. Er volgden ook 2 testweken 
waarbij de verschillende soorten aangeboden koffie werden geproefd door 
bewoners, personeel en bezoekers in geselecteerde voorzieningen van ZPW.  Na 
vergelijking van de offertes volgens de in het bestek vermelde gunningscriteria 
werden bijkomende vragen en info gevraagd voor onderhandeling. Tussendoor 
werden de leden van de werkgroep individueel geconsulteerd. Op basis van deze 
adviezen werd aan de inschrijvers een finale offerte gevraagd tegen dinsdag 13 
september 2022. Op 21 september 2022 gaf de voltallige werkgroep haar 
eindadvies en stelde de aankoopdienst een verslag van nazicht op van de offertes. 
De totale kostprijs van de opdracht over de vastgestelde looptijd van 7 jaar wordt 
geraamd op 912.006,22 euro incl. BTW en 859.761,02 euro excl. BTW. De raming 
op jaarbasis bedraagt dan 130.286,60 euro incl. BTW en 122.823,00 euro excl. 
BTW. 
 
 
Advies 
De werkgroep geeft een positief 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). 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
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Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
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. 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 

september 2022 opgesteld door de aankoopdienst. Het verslag van nazicht 
van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 2 goedkeuring te verlenen aan de gunning van de opdracht 
‘Raamovereenkomst voor levering van koffie en koffietoestellen aan 
Zorgpunt Waasland’ aan Jacobs Douwe Egberts tegen de vermelde 
eenheidsprijzen en over een periode van 7 jaar. 

Art. 3 goedkeuring te verlenen aan de uitvoering van deze opdracht conform de 
lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021-3955.  

Art. 4 De uitgave is voorzien in de exploitatiebudgetten. 
 
 
4. (NDP) GEBRUIKERSOVEREENKOMST EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
DIENST GEZINSZORG - GOEDKEURING  
 
Historiek en uiteenzetting 
Na de opstart van het Zorgpunt Waasland werden de diensten voor gezinszorg 
ondergebracht in één erkenning.  
Dit wil zeggen dat ook de werking en alle documenten dezelfde moeten zijn.  
Omdat de werking intussen is afgestemd, werden ook de documenten aangepast. 
Zo werd er een nieuwe gebruikersovereenkomst en huishoudelijk reglement 
uitgewerkt.  
Beide documenten liggen voor ter goedkeuring 
 
Motivatie 
Omdat de diensten gezinszorg werken onder één erkenning en omdat de werking 
intussen op elkaar is afgestemd, zijn ook de documenten gebruikersovereenkomst 
en huishoudelijk reglement hierop aangepast.  
 
Advies 
Positief advies Directiecomité 
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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 de gebruikersovereenkomst en het huishoudelijk reglement voor de dienst 
gezinszorg goed te keuren. 
 
5. (TVD) VERLONING DIRECTIES WOONZORGSECTOR 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op Vlaamse niveau, maar ook al binnen de VVSG, raakt men maar moeilijk uit de 
vraag hoe de directies van woonzorgcentra verloond moeten worden. De nota in 
bijlage, geeft hierover meer details. Sinds de invoering van de IFIC-schalen voor 
verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen, is de loonspanning zo geworden dat 
die laatsten soms met ingang van 1 juli 2021 al (duidelijk) hoger verloond worden 
dan hun directie. Dit leidt tot spanningen. Omdat dit najaar opnieuw een 
directiefunctie dient ingevuld, wordt het dringend om tot een oplossing te komen. 
Het is en blijft belangrijk om aan te sluiten bij de algemene afspraken in Vlaanderen 
zodat openbare zorgbedrijven en OCMW-instellingen op eenzelfde manier 
handelen. Het Vlaamse kader is ook belangrijk om te vermijden dat iedereen een 
examen zou moeten afleggen én dat het statutaire kader moet worden aangepast 
(en besproken worden in vier gemeenten) 
 
Vandaar dat wij nu een tijdelijke maatregel voorstellen.  

1) De rang van directeur van een WZC voorlopig vaststellen op niveau IFIC 18 
2) De betrokkenen de keuze te bieden om, vanaf 1 januari 2022, te kiezen voor 

een bijpassing op hun loon naar het niveau IFIC 18 
 
Een definitief voorstel wordt opgemaakt, nadat op Vlaams niveau afspraken zijn 
vastgelegd tussen de werkgevers, werknemers en de Vlaamse overheid. 
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Motivatie 
De huidige (negatieve) loonspanning kan tot grote problemen gaan leiden. 
 
 
Advies 
Het directieteam heeft een positief advies gegeven op 1 september. 
 
 
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 De rang van directeur van een woonzorgcentrum, voorlopig, vast te stellen 

op IFIC 18. 
 

Art 2 De titularissen van de functie van directeur van een woonzorgcentrum de 
keuze te bieden om, door middel van een toelage bij hun huidige, formele 
functie, verloond te worden in IFIC 18. 

 
 
 
6. VARIA  
 
Varia 1: Vraag naar synergie tussen ZPW en Drietakt 
Bij de laatste bijeenkomst met de financiële dienst werd gezegd dat er een advies 
zou zijn eind augustus. 
 
 
Belissing Dagelijks Bestuur: Kennisname. 
Het rapport is afgerond is en er wordt een overleg georganiseerd tussen de stad 
Sint-Niklaas, Drietakt en het ZPW. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk samen 
te komen. 
Dit wordt hernomen in een latere zitting. 
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Varia 2: Vrijwilligerswerking Houtmere 
Het dagelijks bestuur wil terugkomen op de vraag naar de vrijwilligerswerking in 
Houtmere. 
 
 
Beslissing Dagelijks Bestuur: Kennisname. 
De inzet van beroepskrachten wordt onderzocht en zal hernomen worden in een 
latere zitting. 
 
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.25 UUR. 
 
 
 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
 
Tjeu Van Diessen       Maxime Callaert 
algemeen directeur      voorzitter 
[SIG01]       [SIG02] 


