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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 16 
NOVEMBER 2022 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Financiën 

2. (DDR) Aanpassing meerjarenplan 2022 - kennisname 
3. (TVD) Indexering 2022 - 2023 - akkoord 
Werken, leveringen en diensten 

4. (KB 4139) ZPW - maaltijdcheques - goedkeuring voorstel tot gunning 
5. (KB 3978) ZPW- Raamovereenkomst voor het huren en onderhouden van 
brandblusapparaten - goedkeuring gunning  
Instellingen en algemeen beheer 

6. (FT) Dossier catering - studie Spacewell - kennisgeving 
7. (FT) Buurtbedrijf Drietakt vzw - vraag tot inkanteling - beslissing 
8. (LVR) Project 'Buren zonder muren' - stopzetting project - bekrachtiging besluit  
Personeel 

9. (TVD) Overzicht personeelsbezetting WZC - kennisname 
10. (TDW) statutarisering 50 voltijdse medewerkers Zorgpunt Waasland in het 
kader van de pensioenlastenovereenkomst - akkoord 
Varia 

11. Varia  
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.05 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, voorzitter 

Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, Dominique Tielens, 
Louis Verest , Els Eeckhaoudt, Christel Geerts, 
Denise Melis-De Lamper, Bert Verbraeken, 
Christine Meert, raadsleden 
Dennis Van den Broeck , lid 
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 
Danny De Roeck, financieel directeur 

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, Filip Vercauteren, raadsleden 
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 28 september 

202209 november 2022 goed te keuren. 
 
2. (DDR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2022 - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Minstens één keer per jaar dient een aanpassing van het meerjarenplan opgemaakt 
te worden. (met bijhorende documentatie). In bijlage is de aanpassing van het 
meerjarenplan - 2022 opgenomen, ter kennisname. 
 
Motivatie 
Alle documenten zijn opgemaakt volgens de modaliteiten opgelegd in de BBC-
2020 regelgeving. 
 
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). 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 kennis te nemen van de aanpassing meerjarenplan 2022. 
 
3. (TVD) INDEXERING 2022 - 2023 - AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de statuten van het ZPW staat ingeschreven dat de (dag)prijzen voor onze 
bewoners jaarlijks geïndexeerd worden. Dat gebeurt op basis van de 
indexverschuiving van oktober van het jaar 2022 ten opzichte van de situatie het 
jaar voordien. Voor dit jaar is dat dus oktober 2021. Voor de dagprijzen geldt 
daarvoor de consumptie-index, voor de huur van de gewone bejaardenwoningen, is 
dat de gezondheidsindex. 
Het exacte percentage waarmee geïndexeerd mag worden, ontstaat door de 
gegevens in te vullen op de website van e-Health. Die geeft als indexcijfer 12,27%. 
Vervolgens moeten die indexstijgingen formeel worden aangevraagd, waarop de 
minister een termijn van één maand heeft om hierop te reageren. Gebeurt dat niet, 
wordt de indexstijging goedgekeurd. Ze dient vervolgens per brief aan de 
bewoners en cliënten te worden meegedeeld. Dat moet tenminste één maand voor 
de inwerkingtreding gebeuren. 
Dus geldt voor de indexaanpassing van 1 februari 2023, dat de formele vraag voor 
30 november in het e-loket moet zijn gebeurd, en dat de brieven aan de bewoners 
voor 1 januari 2023 is verstuurd. 
 
Er zijn in totaal ongeveer 80 verschillende prijzen die het ZPW hanteert. Dat zijn 
deels historische verschillen (door andere bouwkosten in andere periodes) maar 
ook verschillen door het aanbod (bijv. zit de persoonlijke was in de dagprijs – zoals 
in Wissekerke – of niet.). Maar het gaat ook over voedingssupplementen die al dan 
niet binnen de dagprijs vallen. 
In sommige woonzorgcentra, maar lang niet allemaal, is er een verschil tussen een 
standaardkamer, aaneensluitende kamers voor koppels en kamers voor kortverblijf. 
Kortom: het is een divers geheel, hoewel de verschillen in de afgelopen jaren 
verkleind zijn. 
 
Motivatie 
Het voorstel is om alle prijzen te indexeren, zoals dat in het verleden gebeurde. 
Maar dat in 2023 de overige verschillen worden afgewogen, zodat er vanaf de 
indexatie op 1 februari 2024 een voorstel kan worden gedaan tot een eenvormig 
prijzenbeleid voor het ZPW als geheel.. 
In het huidige voorstel tot indexatie worden beslissingen uit het verleden (zoals 
Hof Ter Noten waar de prijzen voor assisentiewoningen voorlopig niet werden 
geïndexeerd) wel verder toegepast. 
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Het is de bedoeling om in 2023 al één definitie te wijzigen. In Sint-Niklaas bestaat 
een tarief voor inwoners en voor niet-inwoners. Het is de vraag aan het OCMW 
Sint-Niklaas om alle inwoners uit het werkingsgebied van het ZPW onder de 
definitie ‘inwoner’ te laten vallen (zoals dat in de drie andere gemeenten ook het 
geval is). Dat is logischer, maar voor de dagelijkse werking ook belangrijk– waarin 
mobiliteit tussen voorzieningen steeds vaker aangewezen is - 
Het blijft natuurlijk zo dat de moederbesturen kortingen kunnen toekennen voor 
specifieke groepen of categorieën. Ze compenseren dat door een hogere 
tussenkomst in de exploitatiekosten. 
 
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). 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 tot het aanvragen van de indexaanpassing met indexcijfer 12,27%., zoals 

vastgelegd in de statuten van het ZPW en andere beslissingen uit het 
verleden 

Art 2. De opdracht te geven om de harmonisering van de (dag)prijzen voor te 
bereiden, zodat vanaf 1 februari 2024 de prijzen in heel het ZPW op 
eenzelfde manier worden bekeken. 

Art 3. het OCMW Sint-Niklaas te vragen om de dagprijs voor inwoners van 
toepassing te verklaren op alle inwoners uit het werkingsgebied van het 
ZPW. 

 
4. (KB 4139) ZPW - MAALTIJDCHEQUES - GOEDKEURING VOORSTEL TOT 
GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
De huidige overeenkomst omtrent afname van elektronische maaltijdcheques werd 
in december 2018 goedgekeurd voor een looptijd van 4 jaar. De noodzaak om deze 
overeenkomst te vernieuwen drong zich op.  
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Verloop procedure 
De Vlaamse Overheid startte in 2019 een nieuwe aanbestedingsprocedure, de 
lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden werden opgenomen om te 
kunnen afnemen op deze raamovereenkomst. De raamovereenkomst nam een start 
op 1 juli 2020 voor een periode van 4 jaar. Binnen deze periode kunnen de 
deelnemende besturen een opdracht plaatsen voor de periode van 4 jaar voor het 
aanmaken, verdelen en beheren van maaltijdcheques. De opdracht werd 
toegewezen aan de firma Edenred, welke ook de huidige leverancier is. De 
dienstverleningskost is ongewijzigd gebleven en de kostprijs voor de vervanging 
van kaarten is verlaagd. De jaarlijkse kost voor Zorgpunt Waasland bedroeg in 
2021 1.884.000€ incl. btw.  
 
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). 
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 36. 
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. goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019/HFB/OP/59092, 
opgemaakt door de Vlaamse overheid, dat werd gegund aan de firma Edenred voor 
de periode van 4 jaar. De raming voor Zorgpunt Waasland bedroeg in 2021 op 
jaarbasis 1.884.000 EUR.   
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5. (KB 3978) ZPW- RAAMOVEREENKOMST VOOR HET HUREN EN 
ONDERHOUDEN VAN BRANDBLUSAPPARATEN - GOEDKEURING GUNNING  
 
Historiek en uiteenzetting 
De huidige contracten omtrent het huren en onderhouden van brandblusapparaten 
lopen op 31/12/2022 af. De situatie voor ZPW diende geüniformiseerd te worden. 
De uitgave voor de nieuwe opdracht wordt geraamd op € 61.000 incl. 21% btw op 
jaarbasis. De looptijd van de overeenkomst wordt voorzien op 5 jaar en is 
verlengbaar voor dezelfde periode indien deze geen aanleiding heeft gegeven tot 
klachten.  
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 25 mei 2022 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling.  
Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor Zorgbedrijf Sakura en 
Zorgband Leie en Schelde bij de gunning van de opdracht. 
 
Uiteenzetting procedure 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 31 augustus 2022 goedkeuring aan 
de selectie van volgende kandidaten: 
- ANSUL nv, Louizalaan 65 te 1702 Elsene; 
- Sicli, rue du Merlo 1 te 1180 Bruxelles; 
- Somati Fie, Industrielaan 19A te 9320 Erembodegem. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 4 oktober 2022 om 09.00 uur te 
bereiken. Enkel Ansul en Sicli dienden een offerte in.  
Initiële offertes 
Er werden 2 offertes ontvangen : 
- ANSUL nv, Louizalaan 65 te 1702 Elsene (€ 31.839,00 excl. btw of € 38.525,19 
incl. 21% btw); 
- Sicli, rue du Merlo 1 te 1180 Bruxelles (€ 34.752,10 excl. btw of € 42.050,04 incl. 
21% btw); 
De Aankoopdienst stelde op 26 oktober 2022 het verslag van nazicht van de 
offertes op. Een BAFO werd gevraagd omdat in de meetstaat eveneens hydranten 
werden toegevoegd die initieel niet bevraagd werden.  
Finale onderhandelingsfase 
Er werden 2 offertes ontvangen : 
- ANSUL nv, Louizalaan 65 te 1702 Elsene (€ 34.359,00 excl. btw of € 41.574,39 
incl. 21% btw); 
- Sicli, rue du Merlo 1 te 1180 Bruxelles (€ 35.428,91 excl. btw of € 42.868,98 incl. 
21% btw); 
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De Aankoopdienst stelde op 8 november 2022 het verslag van nazicht van de 
offertes op. 
 
Advies 
De technische dienst en preventie-adviseur verleenden positief advies aan het 
verslag van nazicht.  
 
 
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° a) (onbeschikbaarheid van onmiddellijke oplossingen), en meer bepaald artikel 2, 
6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten voor de plaatsing van overheidsopdrachten of 
raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) 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 goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot gunning van de opdracht 

“Raamovereenkomst voor het huren, onderhouden, controleren en 
eventueel herstellen van brandblusapparaten in de voorzieningen van 
Zorgpunt Waasland en deelnemende besturen” aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
ANSUL nv, Louizalaan 65 te 1702 Elsene tegen de eenheidsprijzen vermeld 
in de offerte van deze inschrijver of tegen het geraamde jaarbedrag van € 
34.359,00 excl. btw of € 41.574,39 incl. 21% btw. 
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Art. 2. goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes 

(inclusief een samenvatting van de onderhandelingsfases) van 8 november 
2022, opgesteld door de aankoopdienst dat integraal deel uitmaakt van 
deze beslissing.  

 
Art. 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 

vastgelegd in het bestek met nr. 2022-3978. 
 
Art. 4. De uitgave is voorzien in de exploitatiebudgetten. 
 
 

 
6. (FT) DOSSIER CATERING - STUDIE SPACEWELL - KENNISGEVING 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
Op 16 juni 2021 heeft de raad van bestuur kennis genomen van de gunning door 
het dagelijks bestuur in zitting d.d. 08.06.2021 van de opdracht “Studieopdracht 
catering” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Spacewell NV - MCS NV, Sneeuwbeslaan 20b3 te 
2610 Antwerpen, tegen de onderhandelde eenheidsprijzen van deze inschrijver.  
 
Er werd een werkgroep samengesteld die met het studiebureau de opdracht heeft 
doorlopen. Ten gevolge hiervan heeft Spacewell verschillende rapporten 
afgeleverd die door de werkgroep, het directiecomité en het dagelijks bestuur niet 
als volledig werden beschouwd, waardoor het moeilijk was om tot een 
onderbouwde eindrapport te komen dat voldoet aan de verwachtingen van de 
opdracht. De opdracht binnen het ZPW is complex.  
Op 7 oktober 2022 werd de laatste versie van het rapport ingediend. 
 
Gezien de administratieve nota dd. 10.11.22. Zij schets waarom het rapport niet 
voldoet aan de gestelde verwachtingen en op welke domeinen nog verder 
onderzoek dient te gebeuren.  
 
De lopende samenwerking met Sodexo verloopt in mei 2023. Doordat de 
uitwerking van dit dossier langer in beslag nam dan voorzien werd op 19/10/22 
door het dagelijks bestuur opdracht gegeven om voor het contract van de keuken 
van Beveren een onderhandeling op te starten met Sodexo voor de verlenging van 
3 jaar. Voor de keuken van Kruibeke wordt een vervanging van de kok uitgewerkt 
zodat de continuïteit wordt gegarandeerd in keukenproces.  
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Advies 
In het directiecomité van 12 oktober 2022 werd geadviseerd om de studie voor te 
leggen aan de raad van bestuur van 16 november 2022 met een begeleidende 
nota. Dit advies wordt gevolgd door het dagelijks bestuur op 8/11/2022. 
 
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. Kennis te nemen van het rapport van Spacewell dd. 7 oktober 2022 en de 
bijhorende administratieve nota dd. 10 november 22. 
 
Art. 2. De uitwerking van de verschillende adviezen door de werkgroep af te 
wachten en intussen geen wijzigingen door te voeren in de werking van de keukens 
van het Zorgpunt Waasland. Een aantal adviezen zullen meegenomen worden bij 
de verdere uitwerking van het dossier zorgstrategie. Alle belanghebbenden 
worden hierover ingelicht. 
 
7. (FT) BUURTBEDRIJF DRIETAKT VZW - VRAAG TOT INKANTELING - 
BESLISSING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op 7 maart 2022 heeft Zorgpunt Waasland een schrijven ontvangen van Christel 
Geerts, voorzitter van Buurtbedrijf Drietakt vzw. In dit schrijven wordt de formele 
vraag aan Zorgpunt Waasland gesteld om een samenwerking te onderzoeken. 
 
Om deze vraag verder te onderzoeken werd in het Zorgpunt een werkgroep 
opgericht om alle aspecten van de samenwerking in beeld te brengen.   
 
In het dagelijks bestuur van 5 juli 2022 werd tussentijds toelichting gegeven over 
de stand van zaken van het dossier Drietakt vzw. Een aantal financiële parameters 
dienden nog verder uitgewerkt. 
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Het onderzoek werd gedurende de zomerperiode verder afgerond en het resultaat 
wordt nu voorgelegd. Een volledig verslag is terug te vinden in de bijlage. 
 
Motivatie 
Gezien de grote inhoudelijke verschillen in de werking, de financiële consequenties 
en risico’s, de hoge druk op het huidig personeel ZPW door onderbezetting, de 
onmogelijkheid om de huidige wachtlijst weg te werken en het risico dat 
overgedragen personeelsleden van Drietakt niet bij ZPW blijven omwille van hun 
specifiek statuut, is het voorstel van de werkgroep om geen overname voor te 
stellen voor de diensten van het buurtbedrijf Drietakt.  
 
Advies 
Negatief advies van de werkgroep. 
Doordat het budgettair resultaat van ZPW blijvend negatief wordt beïnvloed is het 
directiecomité genoodzaakt het negatief advies te volgen. (dd 01/09/2022) 
 
Advies van het dagelijks bestuur om dit negatief advies te volgen (dd 08/11/2022) 
 
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 Om niet in te gaan op de vraag tot inkanteling van Drietakt vzw. Het ZPW 

wil wel actief ondersteunen in het geval dat de vzw Drietakt niet kan blijven 
bestaan. Het zal alle middelen inzetten om voor de personeelsleden van 
Drietakt een passende inschakeling in het ZPW aan te bieden. 

 
 
8. (LVR) PROJECT 'BUREN ZONDER MUREN' - STOPZETTING PROJECT - 
BEKRACHTIGING BESLUIT  
 
Historiek en uiteenzetting 
Zie bijlage. 
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Motivatie 
Gezien de impact van corona en de moeilijke personeelsinvulling (laatste 
aanwervingsprocedure juni 2022 met één niet geslaagde kandidaat) voor het 
project, zijn we genoodzaakt het project via Leader Grensregio Waasland stop te 
zetten.  
Er is wel de intentie vanuit de samenwerkingspartners OCMW/gemeente Beveren, 
Familiehulp en Zorgpunt Waasland om lopende activiteiten verder te zetten en te 
bekijken hoe buurtgerichte zorg verder kan vorm gegeven worden.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité dd 12/10/2022 
Gezien het akkoord reeds per mail gevraagd werd aan de RVB dd 21/10/2022. 
 
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 stopzetting van het project ‘Buren zonder muren’ te bekrachtigen.  
 
9. (TVD) OVERZICHT PERSONEELSBEZETTING WZC - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
In bijlage een informatief overzicht over de invulling van de formatie voor 
verpleegkundigen en verzorgenden in de diverse woonzorgcentra 
 
Motivatie 
 
 
Advies 
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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:  
Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 Kennis te nemen van de personeelsinvulling van de formatie voor 

verpleegkundigen en verzorgenden in de diverse woonzorgcentra. 
 
10. (TDW) STATUTARISERING 50 VOLTIJDSE MEDEWERKERS ZORGPUNT 
WAASLAND IN HET KADER VAN DE PENSIOENLASTENOVEREENKOMST - 
AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
ZPW heeft op 1 januari 2019 van de vier moederbesturen zo’n 550 statutaire 
personeelsleden overgenomen. Alle pensioenverplichtingen voor deze groep 
gingen over naar ZPW. 
Begin 2020 (bijlage akkoord responsabiliseringskosten en toelichting bij 
pensioenlastenovereenkomsten) werd tussen de vier moederbesturen en ZPW een 
pensioenlastenovereenkomst afgesloten. Het akkoord hierover dateert van 21 
januari 2020 en werd voorgelegd aan de raad van bestuur van 24 februari 2020. 
 
Er zijn veel onzekere factoren die een rol spelen bij het berekenen van de 
(meer)kosten van statutaire tewerkstelling ten opzichte van contractuele 
tewerkstelling: responsabiliseringspercentage, bijdrage van de Vlaamse overheid, 
extra kosten voor contractuele tweede pensioenpijler, kosten van invaliditeit bij 
contractuelen. 
Ook de aantrekkingskracht van statutaire tewerkstelling op jongere 
personeelsleden is niet vanzelfsprekend. 
De keuze voor het (voorlopig) aanhouden van statutaire tewerkstelling en het 
toespitsen op knelpuntberoepen waar onze subsidiëring mee van afhangt, is een 
poging om de (financiële) risico’s naar de toekomst toe op te vangen. 
Het is een keuze die geëvalueerd zal moeten worden. Want de risico’s en 
mogelijkheden die in 2020 zijn ingeschat, kunnen in 2023 en volgende jaren heel 
anders komen liggen. 
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Motivatie 
Stijging van de pensioenlasten voor de statutaire gepensioneerden, is overwegend 
het gevolg van een overeenkomstige gestage daling van de pensioenbijdragen via 
de bruto loonmassa van de actieve statutairen. De overheid legt een jaarlijkse 
responsabiliseringsbijdrage op voor de besturen die deze eigen pensioenlasten 
onvoldoende dragen via hun actieve statutairen. Door statutarisering kan een 
hogere toekomstige responsabiliseringsbijdrage vermeden of verminderd worden. 
In eerdere fasen werd reeds overgegaan tot 

- het aanbod aan alle contractuele verpleegkundigen om statutair benoemd 
te worden; van de ca.36 FTE die hiervoor in aanmerking kwamen gingen ca. 
17 FTE op dit aanbod in; 

- het aanbod aan alle medewerkers met een gecombineerde tewerkstelling 
(deels statutair, deels contractueel) om volledig statutair benoemd te 
worden; dit resulteerde in een verhoging met ca. 10FTE statutaire 
tewerkstelling. 

In de pensioenlastenovereenkomst werd afgesproken dat de statutaire bruto 
loonmassa, rekening houdend met de wijzigende factoren als indexsprongen, IFIC-
loonhuis, extra aanwervingen en/of pensioneringen van statutairen, enz…, min of 
meer stabiel zou gehouden worden de komende jaren. Een afwijking met 7,5%, tot 
maximum 92,5% werd als ondergrens voorop gesteld. De berekening die dit jaar 
gebeurde in het kader van de jaarlijkse opvolging van deze afspraak, toont aan dat 
de statutaire loonmassa van ZPW naar 87,36% gezakt is tegenover de 
vergelijkbare statutaire loonmassa op 1.1.2019.  
De vergelijking houdt rekening met  

- uitbreidingen  
- en afvloeiingen van de statutaire medewerkers,  
- indexsprongen  
- en aanpassingen van de statutaire lonen ingevolge het nieuwe IFIC-

loonhuis 
sinds 1.1.2019. 
Om terug op het vergelijkbaar niveau van de statutaire bruto loonmassa van 
1.1.2019 te geraken, dient een extra statutaire loonkost van € 239.969 (€ 208.669 
x 13,8 /12) per maand te worden gerealiseerd. Aan een gemiddelde kostprijs van € 
57.500 per FTE komt dit neer op een aanstelling van ca. 50 FTE statutaire 
medewerkers. 
In de lijn van de vorige optie voor knelpuntberoepen, stellen we voor om de 
statutair in te vullen functies aan te bieden binnen de groepen  
(1) paramedici,  
(2) begeleiders en teamverantwoordelijken wonen en leven en  



14 
 
 
 

 

 

(3) (hoofd)maatschappelijk werkers.  
Daarnaast  zal een hernieuwde oproep gebeuren naar de in dienst zijnde 
contractuele verpleegkundigen, en zullen de externe vacatures voor 
verpleegkundigen ook als statutaire aanwerving aangeboden worden. 
De verdeling binnen de oorspronkelijke moederbesturen van deze 50 FTE zal in de 
mate van het mogelijke rekening houden met het procentueel aandeel van elk 
bestuur ten opzichte van de totaal berekende bruto loonmassa in juli 2022 (= 
tijdstip berekening). Ook het aandeel van de bovenbouw wordt in de rekenoefening 
meegenomen en kan toegevoegd worden aan de aparte besturen. Concreet 
betekent dit een theoretische invulling van: 
10,9 FTE voor Beveren 
3,8 FTE voor de bovenbouw 
3,7 FTE voor Kruibeke 
30,1 FTE voor Sint-Niklaas 
1,5 FTE voor Zwijndrecht. 
 
Advies 
Positief advies van het directiecomité van 12 oktober 2022. 
Positief advies van het BOC van 18 oktober 2022. 
 
 
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:  
Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 akkoord te gaan om 50 FTE statutair te benoemen, in verhouding tot het 

aandeel van de besturen in de huidige statutaire bruto loonmassa, en deze 
functies bijgevolg vacant te verklaren. 

Art. 2 De statutair in te vullen functies aan te bieden binnen de groep (1) 
paramedici, (2) begeleiders en teamverantwoordelijken wonen en leven en 
(3) (hoofd)maatschappelijk werkers.  

Art. 3 Een hernieuwde oproep te lanceren naar de in dienst zijnde contractuele 
verpleegkundigen voor een statutaire benoeming, en de externe vacatures 
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voor verpleegkundigen tot 31 december 2023 als statutaire aanwerving 
aan te bieden. 

 
11. VARIA  
 
Varia 1: kwartaalopnames cluster west – ter kennisname 
Zie bijlage. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname. 
 
 
Varia 2: voorstel data bestuursorganen 2023 - akkoord 
Zie bijlage. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Indien er tegen het volgende DB geen tegenbericht komt vanuit de leden, gaat het 
DB akkoord met de voorgestelde data. 
 
 
Varia 3: de RVB vraagt om actie te ondernemen tegen het stort/vuilnis in ’t Lam 
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname. De vraag zal verder bekeken worden. 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 21.27 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

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


