
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 28 SEPTEMBER 2022 
 

BESLOTEN ZITTING 

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 
De aankoopdienst wenst een procedure op te starten voor een nieuwe raamovereenkomst 
voor het onderhoud van de groenzones aangezien de huidige raamovereenkomst eind 2022 
afloopt.  
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan het bestek met 
nummer 2022-3907 “Raamovereenkomst voor het onderhoud van groenzones in 2023”, de 
lastvoorwaarden en de indicatieve raming van 267.133,91 EUR + 56.089,12 EUR (btw 
21%) = 323.232,03 EUR per jaar.  De opdracht kan mogelijks drie maal jaarlijks verlengd 
worden. 
 
3. (DW 3955) ZPW - RO VOOR LEVERING KOFFIE EN KOFFIETOESTELLEN - 
GOEDKEURING GUNNING 
Om het koffieverbruik te uniformiseren binnen haar organisatie wenst Zorgpunt Waasland 1 
leverancier aan te stellen. Na een goed verloop van de procedure en een gunstig advies van 
de interne koffiewerkgroep wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan Jacobs Douwe 
Egberts als economisch en kwalitatief meest voordelige offerte. 
De totale kostprijs van de opdracht over de volledige periode van 7 jaar wordt geraamd op 
912.006,22 euro inclusief BTW. De raming op jaarbasis bedraagt dan 130.286,60 euro 
inclusief BTW. 
 
Aan de raad wordt gevraagd: 
 
- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes dat werd opgesteld 
door de aankoopdienst. 
- Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot gunning van de opdracht. 
 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

4. (NDP) GEBRUIKERSOVEREENKOMST EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DIENST 
GEZINSZORG - GOEDKEURING  
De overeenkomst tussen de gebruiker van de dienst gezinszorg en het ZPW en het 
huishoudelijk reglement voor de dienst gezinszorg werd geactualiseerd aan de huidige 
werking.  



Beide documenten liggen voor ter goedkeuring.  
 
PERSONEEL 

5. (TVD) VERLONING DIRECTIES WOONZORGSECTOR 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om akkoord te gaan om directies van een 
woonzorgcentrum voorlopig de IFIC-loonschalen reeds toe te passen. 
 
VARIA 

6. VARIA  
 


