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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 18 
JANUARI 2023 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

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

2. (KB 3965) ZPW - aanstellen ontwerper voor de realisatie van project "gebouw 
AC" en "gebouw technische dienst" - goedkeuren wijze van gunnen en 
selectieleidraad 
3. (KB 4080) ZPW - aanstellen bureaus voor interim verpleegkundigen - 
goedkeuring wijze van gunnen en selectieleidraad 
Instellingen en algemeen beheer 

4. (FT) GAW SABOT – basisprincipes toeleiding flats GAW – goedkeuring 
5. (NDP) Eengemaakte dienst thuiszorg: voorstel organogram  
6. (NDP) De Bron - toepassing VIA 6-middelen  
Varia 

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

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

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, raadslid 
EXTRA 
AANWEZIGEN: 

Delfien Indevuyst voor agendapunt5 

 
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 21 december 

2022 goed te keuren. 
 
2. (KB 3965) ZPW - AANSTELLEN ONTWERPER VOOR DE REALISATIE VAN 
PROJECT "GEBOUW AC" EN "GEBOUW TECHNISCHE DIENST" - GOEDKEUREN 
WIJZE VAN GUNNEN EN SELECTIELEIDRAAD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Zorgpunt Waasland wenst een ontwerper aan te stellen voor de realisatie van 
volgende projecten te Beveren: het project “administratief gebouw” en het project 
“gebouw technische dienst”. De indicatieve raming voor de realisatie van beide 
projecten samen bedraagt 5,4 miljoen EUR incl. BTW.  
Gezien de beslissing van het vast bureau van de gemeente Beveren dd. 24/10/22 
met het principieel akkoord op voorwaarde dat later de overige moederbesturen 
hun instemming geven over het project. 
 
Verloop procedure 
Er wordt voorgesteld om de procedure te voeren bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit is de tweestapsprocedure waarin 
in de eerste fase een selectieleidraad wordt gepubliceerd zodat potentieel 
geïnteresseerde inschrijvers zich kandidaat kunnen stellen. In een 2e fase zullen de 
geselecteerde kandidaten het lastenboek ontvangen en uitgenodigd worden om 
een offerte in te dienen.  
In het kader van deze opdracht heeft de aankoopdienst een selectieleidraad 
opgesteld met nr. 2022-3965. 
De raming van deze opdracht overschrijdt de limieten van de Europese 
bekendmaking. 
De ingediende kandidaatstellingen zullen beoordeeld worden door een 
beoordelingscommissie die bestaat uit volgende afgevaardigden van Zorgpunt 
Waasland: Dhr. Filip Thyssen, Directeur strategie en organisatieontwikkeling, Mevr. 
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Madyvan Asmalsky, Facilitair Directeur, Dhr. Danny De Roeck, Financieel Directeur 
en Mevr. Kim Bosman, diensthoofd aankoopdienst.  
 
Advies 
Het directiecomité heeft op 5 januari 2023 positief advies gegeven voor de start 
van deze aanbestedingsprocedure.  
 
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 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 goedkeuring te verlenen aan de selectieleidraad “aanstellen ontwerper voor 
de realisatie van het project “administratief gebouw” en het project “gebouw 
technische dienst”, opgesteld door de aankoopdienst.  
 
Art. 2 goedkeuring te verlenen aan de wijze van gunnen voor deze prijsvraag, nl. 
de mededingingsprocedure met onderhandeling.  
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Art. 3 kennis te nemen dat de aankondiging van de opdracht wordt bekend 
gemaakt op nationaal en Europees niveau.  
 
Art. 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten.  
 
3. (KB 4080) ZPW - AANSTELLEN BUREAUS VOOR INTERIM 
VERPLEEGKUNDIGEN - GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN EN 
SELECTIELEIDRAAD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Afgelopen jaren diende Zorgpunt Waasland regelmatig beroep te doen op bureaus 
voor interim verpleegkundigen. De lopende contracten eindigen eind mei 2023. 
Zorgpunt Waasland wenst de contracten te vernieuwen en wenst één of meerdere 
bureaus aan te stellen die gespecialiseerd zijn in het uitzenden van interim 
verpleegkundigen teneinde de eigen (tijdelijke) tekorten en afwezigheden te 
kunnen opvangen. 
De indicatieve raming, gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen jaren, bedraagt 
133.000 EUR incl. BTW op jaarbasis.  
 
Verloop procedure 
Er wordt voorgesteld om de procedure te voeren bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit is de tweestapsprocedure waarin 
in de eerste fase een selectieleidraad wordt gepubliceerd zodat potentieel 
geïnteresseerde inschrijvers zich kandidaat kunnen stellen. In een 2e fase zullen de 
geselecteerde kandidaten het lastenboek ontvangen en uitgenodigd worden om 
een offerte in te dienen.  
In het kader van deze opdracht heeft de aankoopdienst een selectieleidraad 
opgesteld met nr. 2022-4080. 
De raming van deze opdracht overschrijdt de limieten van de Europese 
bekendmaking. 
 
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 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 15 
(toegang voorbehouden aan sociale werkplaatsen of maatschappelijke en 
professionele integratie van gehandicapten of kansarmen, of toegang 
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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 goedkeuring te verlenen aan de selectieleidraad “Raamovereenkomst voor 
de aanstelling van één of meerdere bureaus voor interim verpleegkundigen”, 
opgesteld door de aankoopdienst.  
 
Art. 2 goedkeuring te verlenen aan de wijze van gunnen voor deze prijsvraag, nl. 
de mededingingsprocedure met onderhandeling.  
 
Art. 3 kennis te nemen dat de aankondiging van de opdracht wordt bekend 
gemaakt op nationaal en Europees niveau.  
 
Art. 4 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten. 
 
 
4. (FT) GAW SABOT – BASISPRINCIPES TOELEIDING FLATS GAW – 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het project van de bouw van het dienstencentrum en de 28 
groepsassistentiewoningen Sabot in Melsele gaat naar de laatste fase van de 
afwerking. Het einde van de werken wordt voorzien rond eind april ’23. 
De werkgroep werkte een voorstel uit voor het verhuren van de flats en het 
wachtlijstbeheer en legde dit voor aan het directiecomité van 5 januari ’23. 
Gelet op het voorgelegde voorstel van wachtlijstbeheer dd. 20.12.22. 
 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd om dit voorstel goed te keuren. 
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Motivatie 
Om de assistentiewoningen ter beschikking te stellen van de geïnteresseerde 
huurders dient een procedure goedgekeurd. 
 
Advies 
Positief advies directiecomité 5 januari ’23. 
 
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 Het voorstel van basisprincipes voor het wachtlijstbeheer dd. 20 december 

22 goed te keuren.  
Art. 2 De administratie opdracht te geven om alle formaliteiten uit te werken met 

het oog op de verhuring van de 28 woongelegenheden. 
 
 
 
5. (NDP) EENGEMAAKTE DIENST THUISZORG: VOORSTEL ORGANOGRAM  
 
Historiek en uiteenzetting 
Bij de opmaak van het organogram zorg, werd de eenmaking van de dienst 
thuiszorg opgenomen.  
Mede omdat de dienst gezinszorg over één erkenning beschikt, werden er reeds 
stappen ondernomen om de werking te uniformiseren.  
Om ook het kader van de eengemaakte dienst thuiszorg verder uit te werken, is 
samen met de leidinggevende een voorstel van organogram uitgewerkt.  
De directeur thuiszorg en de zes hoofdmaatschappelijk assistenten worden alle 
zeven door de gezamenlijke besturen gefinancierd. Al in een eerdere fase, bij de 
beslissingen over de nieuwe structuur van de (residentiële) zorg, in november en 
december 2021 werden (voor de moederbesturen budgetneutrale) verschuivingen 
in de financiering van de bovenbouw doorgevoerd.  
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Motivatie 
Gezien het belang van onze thuiszorg, en de éénmaking van onze diensten, is het 
belangrijk een gedragen organogram te implementeren.  
Na de goedkeuring kan de verdere uitwerking en communicatie gebeuren.  
 
 
Advies 
Positief advies directiecomité 
 
 
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 het voorstel van organogram voor de eengemaakte dienst thuiszorg goed te 

keuren.  
 
6. (NDP) DE BRON - TOEPASSING VIA 6-MIDDELEN  
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de uitvoering van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord (VIA6) 
van 30/03/2021 voor social/non-profitsectoren werden er voor De Bron VIA6-
middelen toegekend.  
Enerzijds dienen deze middelen ingezet te worden in koopkrachtverhoging (stijging 
eindejaarstoelage) en anderzijds werkdrukverlaging.  
Samen met het personeel en de vakorganisaties is er in overleg het voorstel 
gekomen deze middelen in te zetten in het toekennen van vrijstelling van 
arbeidsprestaties of met andere woorden eindeloopbaandagen.  
 
In het overleg met het personeel is er onder andere, samen met de vakbonden, een 
ruim bijgewoonde personeelsvergadering georganiseerd. De vraag was daar, waar 
de voorkeur naar uitging: eindeloopbaandagen of invoering van IFIC-schalen. Het 
personeel is in onderling overleg tot de keuze voor de eindeloopbaandagen 
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gekomen. Budgettair kost het huidige voorstel op dit moment minder dan wij aan 
supplementaire subsidies ontvangen (regulier en in het kader van de VIA-6). 
Voor het ZPW, als werkgever, was het feit dat bijna alle instellingen in de private / 
VZW-sector eindeloopbaandagen bieden, een belangrijke reden om dit voorstel te 
steunen. Ambtelijk denken dat dit belangrijk is om als werkgever concurrentieel te 
blijven ten opzichte van anderen. 
 
 
Motivatie 
Er is een protocol opgemaakt om de besteding van de VIA 6-middelen in te Bron 
toe te wijzen.  
Dit protocol zal voorgelegd worden ter ondertekening aan de vakorganisaties op 
17 januari 2023. 
 
 
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:  
Het raad van bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 akkoord te gaan met de invoering van de toekenning van vrijstelling van 

arbeidsprestaties voor de medewerkers van De Bron met ingang van 
01/02/2023. 
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7. VARIA  
 
Varia 1: Opnamecijfers Oost en West kwartaal 4 2022  
In bijlage de opnamecijfers voor kwartaal 4, zowel voor de opnames in Oost als 
West. 
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: Kennisname. 
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.50 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

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


