
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 21 DECEMBER 2022 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

2. (RDW - 3907) - ZPW - RO VOOR HET ONDERHOUD VAN GROENZONES IN 2023 - 
GOEDKEURING GUNNING 
Het huidige contract voor het beheer van de groenzones van Zorpgunt Waasland, loopt 
eind dit jaar af. Een nieuwe procedure wordt opgestart teneinde deze werken te laten 
uitvoeren door een erkend sociaal-economie bedrijf.  De opdracht omvat het onderhoud van 
de groenzones aan de voorzieningen gelegen in de gemeente Beveren (en deelgemeenten 
Kallo, Vrasene, Haasdonk en Melsele), de gemeente Kruibeke, de gemeente Zwijndrecht en 
de stad Sint-Niklaas (en deelgemeenten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken).   
 
Er werd slechts 1 offerte ontvangen op 14 november 2022, nl. van de firma JoMi vzw, die 
momenteel ook al een deel van de opdracht uitvoerde.  
De aankoopdienst stelde op 13 december 2022 een verslag van nazicht van de offertes op, 
op basis van het advies van de technische dienst.  
 
Aan de raad wordt gevraagd: 
- Goedkeuring te geven het verslag van nazicht dd. 13 december 2022. 
- Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot gunning aan de firma JoMi vzw. 
 
2.1. (KB 794) ZPW - TARIEFVERHOGING ELEKTRICITEIT - GOEDKEURING VOORSTEL 
INTERWAAS 
Interwaas heeft ZPW op 16 december 2022 geïnformeerd omtrent de nieuwe tarieven van 
Wase Wind voor elektriciteit die in 2023 geldig zullen zijn.  
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

3. (NDP) AANPASSING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEVERING MAALTIJDEN 
KINDERDAGVERBLIJVEN (10') 
De centrale keuken van Sint-Niklaas belevert al een gehele tijd maaltijden aan de 
kinderdagverblijven van de stad Sint-Niklaas.  
Deze overeenkomst werd sinds de opstart nog nooit aangepast, alsook de prijs niet. Aan de 
raad van bestuur wordt gevraagd de aangepaste samenwerkingsovereenkomst goed te 
keuren.  
 
 
 
 



4. (NDP) OPNAMEBELEID (ORIËNTEREND) KORTVERBLIJVEN ZORGPUNT WAASLAND - 
GOEDKEURING 
In het kader van de uniformisering van de werking en de erkenning van het oriënterend 
kortverblijf in Craeyenhof heeft een werkgroep de werking en het opnamebeleid uitgewerkt. 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd het opnamebeleid (oriënterend) kortverblijf ZPW 
goed te keuren. 
 
5. (NDP) PRIJSBEPALING GAW SABOT - GOEDKEURING 
Voor de ingebruikname en het aanschrijven van de interesselijst van kandidaat bewoners is 
het belangrijk dat de dagprijs bepaald is. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord 
te gaan met de voorgestelde dagprijs. 
 
6. (NDP) AANVRAAG ERKENNING GAW CRUYNAERSHOF - BESLISSING 
Op de site in Vrasene zijn er 15 GAW flats gerealiseerd en in gebruik.  
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om voor GAW Cruynaershof in Vrasene een 
erkenning als GAW aan te vragen en te voldoen aan de vereiste erkenningsvoorwaarden.  
 
 
7. (NDP) AANVRAAG ERKENNING GAW PEERKENSHOF - BESLISSING 
Op de site in Haasdonk zijn er 12 GAW flats gerealiseerd en in gebruik.  
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om voor GAW Peerkenshof in Haaskonk een 
erkenning als GAW aan te vragen en te voldoen aan de vereiste erkenningsvoorwaarden.  
 
8. (LVR) RAPPORTERING ORGANISATIEBEHEERSING - KENNISNAME 
In gevolge het vastgestelde kader organisatiebeheersing ZPW waarin bepaald werd om om 
de drie jaar een zelfevaluatie- oefening te doen aan de hand van de leidraad van Audit 
Vlaanderen én de wettelijke verplichting om jaarlijks te rapporteren aan de Raad Van 
Bestuur inzake organisatiebeheersing, wordt het rapport over de opvolging van de 
zelfevaluatie in 2021, in bijlage toegevoegd. Aan de Raad Van Bestuur wordt gevraagd 
hiervan kennis te nemen. 
 
In 2022 vonden er drie werkgroepen plaats waarin het verbeteractieplan werd geëvalueerd.  
In de presentatie (bijlage 1) zijn volgende elementen terug te vinden:  

1. Een korte terugblik naar het proces van de zelfevaluatie in 2021 
2. De resultaten uit de feedbacksessies in 2022 
3. De bijsturing van het verbeterplan door het Directie Comité  

 
De uitgebreide verslaggeving met toelichting per actie kan nagelezen worden in bijlage 2. 
 
VARIA 

9. VARIA  
 


