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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 16 JUNI 
2021 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

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

2. (KB 796) Raamovereenkomst voor de aankoop van regeneratiewagens - 
stopzetting procedure 
3. (MA) ZPW - gunning studieopdracht catering - kennisname 
Instellingen en algemeen beheer 

4. (DDR/LVR) Jaarrekening & Jaarverslag 2020 - vaststelling 
5. (TVD) Overdracht beheer Sint-Rochus-site - goedkeuring 
6. (FT) Woonzorgcentra Huize Linde en Huize Elisabeth Beveren – instellen 
rechtsgeding – aanstellen raadsman - goedkeuring 
7. (NDP) Gerenoveerde ouderenwoningen - voorstel prijsaanpassing - goedkeuring 
8. (NDP) Serviceflats De Goudbloem & De Priesteragie - schriftelijke overeenkomst 
en interne afsprakennota - advies 
9. (NDP) GAW Parkzicht NK - interne afsprakennota en opnameovereenkomst - 
advies 
10. (NDP) GAW Bokkenhof - interne afsprakennota en opnameovereenkomst - 
advies 
11. (NDP) GAW Peerkenshof (Haasdonk) - interne afsprakennota en 
opnameovereenkomst - advies 
12. (NDP) GAW Cruynaershof (Vrasene) - interne afsprakennota - 
opnameovereenkomst - advies 
Personeel 

13. (GVN) Organogrammen zorg en technische diensten + aanstellen studiebureau 
financiering ZPW - principiële goedkeuring  
14. (TDW) Arbeidsreglement - aanvulling bijlage XIX inzake schoeisel - 
goedkeuring 
15. (GVN) Statutaire aanstelling verpleegkundige - goedkeuring 
16. (GVN) Toepassing VIA6-norm voor WZC en CVK - goedkeuring 
Varia 

17. Varia  
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DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.03 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

Chris Vermeulen, Dominique Tielens, Louis Verest , 
Sofie Heyrman, Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper, 
raadsleden 
Luc Meyntjens, lid 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, Jeroen Verhulst, Els Eeckhaoudt, 
Filip Vercauteren, Bert Verbraeken, raadsleden 
Dennis Van den Broeck , lid 

EXTRA 
AANWEZIGEN: 

 

 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
waDe 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 26 mei 2021 

goed te keuren. 
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2. (KB 796) RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN 
REGENERATIEWAGENS - STOPZETTING PROCEDURE 
 
Historiek en uiteenzetting 
De raad van bestuur verleende in zitting van 23 september 2020 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de openbare procedure.  
Er werden 5 offertes ingediend.  
 
Motivatie 
Bij nazicht werd vastgesteld dat niet alle offertes gelijkwaardig vergeleken konden 
worden. Er werd nl. enkel prijs gevraagd voor compatibiliteit met het huidige 
systeem. Karren die hier niet aan voldeden en dus als variant werden ingediend, 
dienden een prijs in te dienen voor het volledige systeem. In de huidige gekozen 
procedure, nl. de openbare procedure, kan er niet onderhandeld worden met de 
inschrijvers.   
 
Advies 
Daarom wordt voorgesteld om deze prijsvraag niet te gunnen en stop te zetten. Er 
wordt voorgesteld om de procedure te herbeginnen met een procedure waarbij 
onderhandeling met de inschrijvers mogelijk is.  
 
 
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 85, 
betreffende het stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure, en meer 
bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn 
voor aanbesteders) en artikel 43. 
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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. 
Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor Zorgbedrijf Sakura bij de 
gunning en de uitvoering van de opdracht. 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van  
regeneratiewagens” werd een bestek met nr. 2020-796 opgesteld door de 
Aankoopdienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 225.619,80 excl. btw of € 
272.999,96 incl. 21% btw. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 23 september 2020 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de openbare procedure. 
De aankondiging van opdracht 2020/S 210-512575 werd gepubliceerd op 23 
oktober 2020 in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2020-537922 werd gepubliceerd op 23 oktober 
2020 op nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 8 december 2020 om 10.30 uur te 
bereiken. 
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 8 maart 2021. 
Er werden 5 offertes ontvangen: 
- Bossuyt Grootkeuken nv, NOORDLAAN 19 te 8520 Kuurne (€ 364.838,00 excl. 
btw of € 441.453,98 incl. 21% btw); 
- ISECO ST-PHAL BELGIE BVBA, De Keyserlei 58-60 b19 te 2018 Antwerpen (€ 
321.429,50 excl. btw of € 388.929,70 incl. 21% btw); 
- ELECTRO CALORIQUE, De Keyserlei 58-60 te 2800 Antwerpen (€ 364.838,00 
excl. btw of € 441.453,98 incl. 21% btw); 
- G.B.M., Rue de la Chaudronnerie 9 te 4340 Awans (€ 142.367,00 excl. btw of € 
172.264,07 incl. 21% btw); 
- Temp-Rite, Gemeenteplaats 31 te 2328 Brecht (€ 223.912,97 excl. btw of € 
270.934,69 incl. 21% btw); 
De offertes kunnen echter niet op gelijke basis behandeld worden, aangezien er 
omwille van de gekozen procedure, geen ruimte is voor onderhandeling met de 
inschrijvers. Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen af te zien 
van de gunning van deze opdracht en de procedure later eventueel opnieuw op te 
starten. 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1. De plaatsingsprocedure voor raamovereenkomst voor de aankoop van  
regeneratiewagens wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de 
procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden. 
 
Art. 2. Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden. 
 
3. (MA) ZPW - GUNNING STUDIEOPDRACHT CATERING - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “Studieopdracht catering” werd een bestek met nr. 
2021-864 opgesteld door Facilitair beheer. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of 
€ 50.000,00 incl. 21% btw. 

Het Dagelijks bestuur verleende in zitting van 9 maart 2021 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Het Dagelijks bestuur besliste in zitting van 9 maart 2021 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te 
nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- TRIFINANCE BELGIUM NV, Uitbreidingstraat 80 te 2600 Berchem(Antw); 
- PROBIS CORPORATE , CV, Winkelom 83, Bus B1b te 2440 Geel; 
- Alex De Kind; 
- Spacewell NV - MCS NV, Sneeuwbeslaan 20b3 te 2610 Antwerpen. 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 april 2021 om 10.00 uur te 
bereiken. 

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 19 juli 2021. 

Gelet op de procedure die wordt gevoerd in opeenvolgende fases waarbij het aantal 
te onderhandelen offertes geleidelijk verminderd wordt. 

Initiële offertes 

Er werden 2 offertes ontvangen: 
- PROBIS CORPORATE , CV, Winkelom 83, Bus B1b te 2440 Geel (€ 46.120,00 
excl. btw of € 55.805,20 incl. 21% btw); 
- Spacewell NV - MCS NV, Sneeuwbeslaan 20b3 te 2610 Antwerpen (€ 48.750,00 
excl. btw of € 58.987,50 incl. 21% btw); 

Facilitair beheer stelde op 3 mei 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 
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Facilitair beheer, rekening houdend met het voorgaande, op 4 mei 2021 de 
volgende firma's heeft uitgenodigd om een verbeterde offerte in te dienen voor de 
volgende onderhandelingsfase: 
- PROBIS CORPORATE , CV, Winkelom 83, Bus B1b te 2440 Geel; 
- Spacewell NV - MCS NV, Sneeuwbeslaan 20b3 te 2610 Antwerpen. 

Onderhandelingsfase 1 

Er werden 2 offertes ontvangen: 
- PROBIS CORPORATE , CV, Winkelom 83, Bus B1b te 2440 Geel (€ 46.120,00 
excl. btw of € 55.805,20 incl. 21% btw); 
- Spacewell NV - MCS NV, Sneeuwbeslaan 20b3 te 2610 Antwerpen (€ 50.250,00 
excl. btw of € 60.802,50 incl. 21% btw); 

Facilitair beheer stelde op 16 mei 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 

Facilitair beheer, rekening houdend met het voorgaande, op 17 mei 2021 de 
volgende firma's heeft uitgenodigd om een verbeterde offerte in te dienen voor de 
volgende onderhandelingsfase: 
- PROBIS CORPORATE , CV, Winkelom 83, Bus B1b te 2440 Geel; 
- Spacewell NV - MCS NV, Sneeuwbeslaan 20b3 te 2610 Antwerpen. 

Finale onderhandelingsfase 

Er werden 2 offertes ontvangen: 
- PROBIS CORPORATE , CV, Winkelom 83, Bus B1b te 2440 Geel (€ 46.120,00 
excl. btw of € 55.805,20 incl. 21% btw); 
- Spacewell NV - MCS NV, Sneeuwbeslaan 20b3 te 2610 Antwerpen (€ 42.700,00 
excl. btw of € 51.667,00 incl. 21% btw); 

Facilitair beheer stelde op 1 juni 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 

Facilitair beheer stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen 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. 

Volgende opties kunnen worden besteld: [Vereiste optie] presentatie aan bestuur 
tijdens zitting dagelijks bestuur/raad van bestuur, uurprijs junior consultant, uurprijs 
consultant, uurprijs senior consultant, [Toegestane optie] uurprijs jurist. 

Overwegende dat deze inschrijver bij de indiening van zijn offerte de volgende 
onderaannemers heeft aangegeven: 
- Global FoodCare, Malsemstraat 19 te 9880 Aalter; 
- Qreactiv, Landouwestraat 2 te 8740 Pittem; 

 
Motivatie 
Zie verslag van nazicht dat integraal deel uitmaakt van dit gunningsvoorstel. 
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Advies 
De studieopdracht vergt een uitgave van 42.700 euro excl. btw of 51.667 euro incl. 
btw (excl. opties), de middelen zijn voorzien in het exploitatiebudget. 
 
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 42, § 1, 
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 
niet) 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, meer bepaald artikel 90, 1°. 

 
Beslissing:  
Raad van Bestuur Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1. Kennis te nemen van het verslag van nazicht van de offertes (inclusief een 

samenvatting van de onderhandelingsfases) van 1 juni 2021. Het verslag 
van nazicht van de offertes (inclusief een samenvatting van de 
onderhandelingsfases) in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 

Art. 2. Kennis te nemen 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. 
Volgende opties kunnen worden besteld:  
[Vereiste optie] presentatie aan bestuur tijdens zitting dagelijks 
bestuur/raad van 
bestuur, uurprijs junior consultant, uurprijs consultant, uurprijs senior 
consultant,  
[Toegestane optie] uurprijs jurist. 
De volgende onderaannemer(s) werden geselecteerd: 
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- Global FoodCare, Malsemstraat 19 te 9880 Aalter; 
- Qreactiv, Landouwestraat 2 te 8740 Pittem; 

Art. 3. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2021-864. 

Art. 4. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in de 
werkingsmiddelen. 

 
4. (DDR/LVR) JAARREKENING & JAARVERSLAG 2020 - VASTSTELLING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Jaarlijks wordt een jaarrekening (met bijhorende documentatie) opgemaakt. In 
bijlage zijn de jaarrekening, een korte presentatie m.b.t. de jaarrekening, de 
documentatie bij de jaarrekening en het jaarverslag opgenomen 
 
Motivatie 
Alle documenten zijn opgemaakt volgens de modaliteiten opgelegd in de BBC-
2020 regelgeving. De jaarrekening werd nagekeken door een externe partner, BDO. 
 
Advies 
Positief advies van het DIRCOM 
Commissiezitting RVB 26/05/2021 
 
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 jaarrekening en het jaarverslag 2020 vast te stellen. 
 
5. (TVD) OVERDRACHT BEHEER SINT-ROCHUS-SITE - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Doordat er een subsidie van het grootstedenbeleid aan verbonden was, zijn de 
nieuw opgerichte flats van het Sint-Rochushof in 2010 in beheer gekomen bij het 
OCMW. Vanaf moment één is daar de sociale huurwetgeving op toegepast. Maar er 
is nooit een verbinding geweest met een zorgcomponent.  
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Deze flats zijn in 2019 mee overgedragen van het OCMW naar het ZPW. Maar een 
loutere huisvestingsorganisatie is het ZPW niet. Het ZPW streeft naar een 
combinatie waarbij door het aanbieden van (bepaalde) huisvestingsmogelijkheden 
zorg beter mogelijk wordt en mensen langer en/of kwaliteitsvoller zelfstandig 
kunnen blijven wonen. In dat licht is het idee gegroeid, om de woningen van Sint-
Rochushof te laten beheren door de sociale huisvestingsmaatschappij. Het voorstel 
daartoe ligt voor. 
Vergeleken met huisvestingsmaatschappijen is het ZPW een luxe begeleider. 
Doordat onze cliënten doorgaans een stevige zorgvraag hebben, is er (standaard) 
een intensieve begeleiding en opvolging van de bewoners door woonassistenten. 
De SNMH kan die ondersteuning niet in die mate bieden. Vandaar dat zij gevraagd 
hebben of het ZPW dit nog een jaar na de overdracht wil blijven doen (en in die 
periode geleidelijk afbouwen.). 
 
Maar het is een overdracht waarin wat complicerende factoren zitten.  

1) De overdracht moest gebeuren, zonder dat huurders hun woning verliezen.  
Bij een van de huurders is het probleem dat ze niet meer aan de 
toelatingsvoorwaarden van een sociale huisvestingsmaatschappij voldoen 
(door verandering van de gezinssamenstelling). Dit kan binnen de regels van 
de sociale huisvestingsmaatschappijen worden opgevangen als het 
Zorgpunt de betreffende flat formeel huurt, en doorverhuurt aan 
betrokkenen. Als die er niet meer willen blijven, stopt ook – automatisch- de 
huur door het ZPW.  

2) De gebouwen op de site zijn eigendom van het OCMW Sint-Niklaas – en de 
fietsenstalling van Interwaas. De formele verkoopakte (in bijlage) is dus 
alleen tussen het OCMW Sint-Niklaas, Interwaas  en de SNMH. Maar de 
situatie verandert wel de terbeschikkingstelling van gebouwen, zoals 
vastgelegd in de akte voor het ter beschikking stellen van gebouwen door 
de vier OCMW’s aan het Zorgpunt Waasland (dd. 23 april 2018). Deze akte 
moet dus worden aangepast. Daarvoor moeten de vier vaste bureaus 
worden ingelicht, en instemmen met de aanpassingen. En alle vier de 
OCMW’s moet de nieuwe akte mee ondertekenen.  

 
Een verandering van de akte van ter beschikking stellen is ook nodig voor de site 
Populierenhof (waarvoor een beslissing is genomen in de Raad van Bestuur van 19 
mei 2021) en wordt wellicht ook nodig voor de verschuivingen rond de Oude 
Notelaar. Deze (eventuele) dossiers worden samen genomen om maar één keer 
goedkeuring te moeten vragen aan de vier OCMW’s. 
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Motivatie 
Als er, zoals in het geval van de flats op de Sint-Rochussite, goede alternatieven 
zijn, doet het ZPW er beter aan om zich te concentreren op taken die binnen haar 
visie en missie passen. In het geval van de Sint-Rochussite gaat het om huisvesting, 
en niet om de combinatie van het aanbieden van huisvesting en zorg. Vandaar dat 
een overdracht naar de SNMH aangewezen is. 
 
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) en de notariële akte voor het ter beschikking stellen van 
patrimonium op 23 april 20218. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1  Akkoord te gaan met de overdracht van het beheer van de flats aan de 

Sint-Rochussite, Klein Hulst te Sint-Niklaas naar de SNMH 
Art 2  Akkoord te gaan om na overdracht aan de SNMH, de ondersteuning door 

woonassistenten uit ’t Punt tijdelijk te continueren 
Art 3  akkoord te gaan om voor de huurder die niet aan de 

inschrijvingsvoorwaarden voor de SNMH voldoet, een contract aan te gaan 
met de SNMH opdat de betrokken familie er kan blijven wonen. 

 
6. (FT) WOONZORGCENTRA HUIZE LINDE EN HUIZE ELISABETH BEVEREN – 
INSTELLEN RECHTSGEDING – AANSTELLEN RAADSMAN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Bij de bouw van de woonzorgcentra Huize Linde en Elisabeth is er een juridische 
procedure opgestart door het OCMW Beveren tegen een aantal aannemers, naar 
aanleiding van schade toegebracht aan de betonkernactivering.  Hierdoor heeft de 
afwerking van de werf ernstige vertraging opgelopen. De ingebruikname, 
oorspronkelijk voorzien voor december 2019, werd daardoor uitgesteld. 
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De rechtbank heeft inmiddels een deskundige aangesteld, die o.a. de opdracht heeft 
om een advies uit te werken over de veroorzaker van de schade en om de 
gevolgschade te bepalen. 
 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd dat zij akkoord gaat om een geding in te 
stellen voor de rechtbank van eerste Aanleg te Dendermonde en o.m. tussen te 
komen in de hangende procedure en mevrouw Erica Rentmeesters van het kantoor 
Truyens advocaten, Vijfstraten 57-59, 9100 Sint-Niklaas, aan te duiden om de 
belangen van het Zorgpunt Waasland in alle opzichten te verdedigen. 
 
 
Motivatie 
Het Zorgpunt Waasland is van oordeel dat het door de ernstige vertraging in de 
uitvoering schade heeft opgelopen en wil die verhalen op de door de rechter 
aangeduide aansprakelijke partij(en). De schade situeert zich o.m. op het domein 
van de verleende korting aan bewoners van de Oude Notelaar en latere 
ingebruikname van de assistentiewoningen. 
 
Er werd contact opgenomen met kantoor Truyens uit Sint-Niklaas om tussen te 
komen in de hangende procedure bij de rechtbank. De bedoeling is om de schade 
ingevolge de vertraging van de uitvoering der werken te verhalen op de 
aansprakelijke partijen, die door de rechter zullen worden aangeduid. 
 
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:  
Raad van Bestuur Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 Zich akkoord te verklaren om in naam van Zorgpunt Waasland een 

juridische procedure in te stellen voor de bevoegde rechtbank om alle 
schade die opgelopen werd ten gevolge de foutieve uitvoering en herstelling 
in de ruimst mogelijke zin te verhalen. 

Art. 2 Zich akkoord te verklaren om meester Erica Rentmeesters van het 
advocatenkantoor Truyens advocaten, Vijfstraten 57-59 te 9100 Sint-
Niklaas, aan te duiden om alle juridische stappen te zetten om de belangen 
van het Zorgpunt Waasland te verdedigen. 
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7. (NDP) GERENOVEERDE OUDERENWONINGEN - VOORSTEL 
PRIJSAANPASSING - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie had het OCMW Sint-Niklaas beslist 
de bestaande ouderenwoningen in Belsele en Sinaai (11 OW per site) te renoveren;  
Hiervoor werd een budget voorzien van 50.000 euro per woning.  
De renovatie bestaat vooral uit het vernieuwen van het glas, de verwarming, de 
keuken en de badkamer.  
De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden onder opvolging van onze 
technische dienst.  
Momenteel zijn al volgende werken uitgevoerd: plaatsen van vliegenramen, nieuwe 
sloten. Het vernieuwen van het glas en plaatsen van screens is gegund en zal zo 
snel mogelijk uitgevoerd worden.  
Voor verwarming is er een studie aangevraagd bij het VEB en voor het vernieuwen 
van de badkamer en keuken een architect.  
 
Motivatie 
Omdat de werken vorderen en ook dit jaar nog een deel zal uitgevoerd worden, is er 
een voorstel naar fasering van de verhoging van de dagprijs. Dit voorstel is 
uitgewerkt in bijgevoegde nota.  
 
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:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 de verhoging van de prijs voor de gerenoveerde ouderenwoningen in Belsele 
en Sinaai goed te keuren. 
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8. (NDP) SERVICEFLATS DE GOUDBLOEM & DE PRIESTERAGIE - SCHRIFTELIJKE 
OVEREENKOMST EN INTERNE AFSPRAKENNOTA - ADVIES 
 
Historiek en uiteenzetting 
Door de oprichting van het zorgpunt is het belangrijk de opnamedocumenten te 
uniformiseren. Ook werden de aanpassingen in het nieuwe woonzorgdecreet mee 
opgenomen.  
 
Motivatie 
Voor de serviceflats De Goudbloem en De Priesteragie werden nieuwe 
opnameovereenkomsten en interne afsprakennota opgemaakt 
 
Advies 
Positief advies directiecomité dd. 6 juni 2021 
 
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 aangepaste opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor 
serviceflats De Goudbloem en De Priesteragie goed te keuren.  
 
9. (NDP) GAW PARKZICHT NK - INTERNE AFSPRAKENNOTA EN 
OPNAMEOVEREENKOMST - ADVIES 
 
Historiek en uiteenzetting 
De nieuwe site in Nieuwkerken zal ook een 7-tal assistentiewoningen realiseren.  
De planning is om deze dit najaar in gebruik te nemen.  
 
Motivatie 
Voor de GAW Parkzicht in Nieuwkerken is er een opnameovereenkomst en interne 
afsprakennota opgemaakt.  
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Deze zijn in afstemming met de andere assistentiewoningen van het zorgpunt en 
conform het nieuwe woonzorgdecreet.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité dd. 6 juni 2021 
 
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 opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor GAW Parkzicht in 
Nieuwkerken goed te keuren.  
 
10. (NDP) GAW BOKKENHOF - INTERNE AFSPRAKENNOTA EN 
OPNAMEOVEREENKOMST - ADVIES 
 
 
Historiek en uiteenzetting 
Vorig jaar startten de werken voor de realisatie van 15 assistentiewoningen 
Bokkenhof in Sint-Niklaas. De oplevering is voorzien begin juli. Daarna kunnen we 
starten met de verhuring van de flats. 
 
Motivatie 
Voor de GAW Bokkenhof is er een nieuwe opnameovereenkomst en interne 
afsprakennota opgemaakt.  
Deze zijn in afstemming met de andere assistentiewoningen van het zorgpunt en 
conform het nieuwe woonzorgdecreet.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité dd. 06 juni. 
 
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.  
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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 opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor GAW Bokkenhof 
goed te keuren.  
 
11. (NDP) GAW PEERKENSHOF (HAASDONK) - INTERNE AFSPRAKENNOTA EN 
OPNAMEOVEREENKOMST - ADVIES 
 
Historiek en uiteenzetting 
Eind juni wordt de nieuwe site in Haasdonk in gebruik genomen. Naast een nieuw 
woonzorgcentrum en een dienstencentrum zullen er ook assistentiewoningen 
verhuurd worden.  
 
Motivatie 
Voor de GAW Peerkenshof is er een nieuwe opnameovereenkomst en interne 
afsprakennota opgemaakt.  
Deze zijn in afstemming met de andere assistentiewoningen van het zorgpunt en 
conform het nieuwe woonzorgdecreet.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité dd. 6 juni 
 
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 opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor GAW Peerkenshof 
goed te keuren.  
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12. (NDP) GAW CRUYNAERSHOF (VRASENE) - INTERNE AFSPRAKENNOTA - 
OPNAMEOVEREENKOMST - ADVIES 
 
Historiek en uiteenzetting 
Eind juni zal de nieuwe site in Vrasene in gebruik genomen worden. Naast een 
woonzorgcentrum en een lokaal dienstencentrum, zullen er ook 
assistentiewoningen verhuurd worden.  
 
Motivatie 
Voor de GAW Cruynaershof is er een nieuwe opnameovereenkomst en interne 
afsprakennota opgemaakt.  
Deze zijn in afstemming met de andere assistentiewoningen van het zorgpunt en 
conform het nieuwe woonzorgdecreet.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité dd. 6 juni 
 
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 opnameovereenkomst en interne afsprakennota voor GAW Cruynaershof 
goed te keuren.  
 
13. (GVN) ORGANOGRAMMEN ZORG EN TECHNISCHE DIENSTEN + 
AANSTELLEN STUDIEBUREAU FINANCIERING ZPW - PRINCIPIËLE 
GOEDKEURING  
 
In onze werking bleek het oorspronkelijke 2 clustermodel (cluster Oost en West) 
voor het geheel van zorg niet (meer) effectief te zijn. In een werkgroep werd een 
nieuwe structuur onderzocht voor het departement zorg. De uitgangspunten waren: 
meer uniformiteit en afstemming van de werking binnen de afdeling krijgen, een 
aantal diensten centraliseren en het leidinggevend kader versterken. 
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Voorstel organogram zorg: 
Aan het hoofd van het departement Zorg komt één directeur. De woonzorgcentra 
worden opgedeeld in 3 clusters: Oost, Centrum en West. Elke cluster wordt 
aangestuurd door een directeur WZC (A4a-A4b). Naast de dagelijks 
verantwoordelijken zullen zij eveneens de baliemedewerkers aansturen. Bovendien 
krijgen de directeurs WZC een functionele bevoegdheid toegewezen (bv. financiën, 
aankopen, personeel, BelRai, specialisaties zorg, …) die zij uitoefenen binnen de hele 
afdeling zorg. Om de kwalitatieve en efficiënte werking van de organisatie te 
verhogen, verzamelen we een deel verantwoordelijkheden van de taken HVP en 
dagelijks verantwoordelijke naar het afdelingsniveau. Hierdoor zullen HVP’s en 
dagelijks verantwoordelijke deels ontlast worden. Daarnaast wordt in de 
omkadering van de afdeling zorg één adviseur, één kwaliteitsmedewerker en één 
administratief hoofdmedewerker voorzien.  

Gezien de complexiteit en belangrijkheid van het luik subsidiëring (VIPA, 
projectsubsidies) wordt ook voorgesteld om een adviseur subsidiëring op te nemen 
in de formatie (in ruil van de opgenomen betrekking van jurist). In een verdere 
oefening wordt bepaald waar deze betrekking het beste wordt ondergebracht.  

De thuiszorg wordt hervormd naar één dienst die aangestuurd wordt door één 
directeur thuiszorg. Onder deze dienst ressorteert woonzorg, buurtzorg en 
wijkwerking. 

Overzicht wijzigingen huidige formatie vs nieuwe formatie zorg 

 

Op 1 januari 2020 werd de technische dienst van Beveren en Kruibeke 
overgedragen naar Zorgpunt Waasland. De bestaande formaties vanuit de 
moederbesturen werden samengebracht. Hierbij waren een aantal fundamentele 
verschillen te merken. Om een efficiënte werking verder te ontwikkelen werd in een 
werkgroep één organogram uitgewerkt.  

Graad Schaal
Dienst

(huidige formatie)

huidige 

formatie VTE

nieuwe 

formatie VTE

Dienst 

(nieuwe formatie)

adviseur A1a-A3a Stafdienst 3 2 Stafdienst

deskundige communicatie B1-B3 Communicatie 1 2 Communicatie

adviseur subsidiëring A1a-A3a Stafdienst 0 1 Stafdienst

Directeur zorg A5a-A5b Stafdienst woonzorg Oost 1

adviseur stafdienst A1a-A3a Stafdienst woonzorg Oost 1

kwaliteitsmedewerker B4-B5 Stafdienst woonzorg Oost 1

coördinator thuiszorg B6-B7 Thuiszorg Oost 1

hoofdmaatschappelijk werker B4-B5 Thuiszorg Oost 1 3 Zorg - thuiszorg

centrumleider A1a-A3a DC Houtmere 1

Directeur zorg A5a-A5b Stafdienst woonzorg West 1 1 Zorg - staf

directeur woonzorg A4a-A4b Stafdienst woonzorg West 1 3 Zorg - woonzorg

adviseur stafdienst A1a-A2a Stafdienst woonzorg West 2 1 Zorg - staf

kwaliteitsmedewerker B6-B7 Stafdienst woonzorg 0 1 Zorg - staf

kwaliteitsmedewerker B4-B5 Stafdienst woonzorg West 1

teamverantwoordelijke balie C4-C5 Stafdienst woonzorg 1 1 Zorg - staf

directeur thuiszorg A4a-A4b Stafdienst thuiszorg 0 1 Zorg - thuiszorg

coördinator thuiszorg B6-B7 Thuiszorg West 1
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Voorstel organogram technische dienst: 
De technische dienst wordt geleid door een diensthoofd. Als leidinggevende stuurt 
die de verschillende teams aan, volgt grote (bouw)projecten technisch mee op 
samen met een ondersteunende specialist, maakt de planning van de grote 
projecten op, stippelt de beleidslijnen uit van de technische dienst, beheert het 
budget, … 

Tevens worden er twee functies van teamcoach voorzien die rechtstreeks onder het 
diensthoofd vallen. Deze personen vormen de brug tussen de technische dienst en 
de interne diensten binnen ZPW. Voor het team dat zij aansturen stemmen zij 
vanuit een helicopterview de verschillende disciplines/clusters op elkaar af. Deze 
medewerkers beschikken over een zeer brede kennis van de verschillende 
domeinen (energie, elektriciteit, onderhoud …). Tot slot ondersteunen de 
teamcoaches het diensthoofd voor het project rond de transitie.  

Verder wordt er geopteerd om met één team deskundigen en drie teams van 
technisch-specialisten te werken.  

a) team projectondersteuning en technieken (deskundigen) 
 

b) daarnaast zijn er drie teams van technisch-specialisten (polyvalenten) voorzien 
met aan het hoofd van elke team een ploegverantwoordelijke (D4-D5). Zij 
worden geografisch opgesplitst in een team Oost , een team Centrum en een 
team West. Deze werking is naar analogie met het organogram zorg. 

 
c) om de logistieke opdrachten te verwerken wordt er in de formatie bij het team 

centrum een aantal functies voorzien van technisch assistent en werkman. 
Naast logistieke taken staan zij eveneens in voor de interne postbedeling, 
transport, verhuizen, …  

De karweidienst en de aansturing ervan zijn nog niet opgenomen in deze formatie. 
Om een algehele karweidienst voor het hele zorgpunt te ontwikkelen is een studie 
aan de gang. Pas daarna zal de formatie ervan worden ingelast in deze formatie. 
Het aantal equivalenten voor karweidienst Zwijndrecht en Sint-Niklaas zijn reeds 
opgenomen in de formatie van het Zorgpunt.  
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Overzicht wijzigingen huidige formatie vs nieuwe formatie technische dienst 

 

Het directiecomité stelt vast dat de bij de opstart van het ZPW uitgewerkte 
verdeelsleutels niet meer echt verenigbaar zijn met het resultaat van de huidige 
dynamiek en werkingsresultaten van het Zorgpunt Waasland. Het Zorgpunt 
evolueert meer en meer in de richting van een zelfstandige organisatie, die een 
eigen identiteit ontwikkelt. In de uitwerking van de voorstellen van formatie is deze 
tendens waarneembaar. 
 
Het directiecomité stelt met het dagelijks bestuur voor om na overleg met de 
moederbesturen een doorlichting te doen van de overeengekomen 
financieringsmechanismen van het ZPW en de moederbesturen en daarvoor een 
studiebureau aan te stellen. Er wordt vertrokken van de oorspronkelijk in het 
meerjarenplan voorziene bedragen. 
 
Advies 
Positief advies dagelijks bestuur 10/06/2021 
Gelet op het overleg binnen het BOC 15/06/2021 
 
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). 
 
 
 
 

Graad Schaal
huidige 

formatie VTE

nieuwe 

formatie VTE

diensthoofd A1a-A3a 1 1

teamcoach B4-B5 1 2

werkleider C4-C5 3

deskundige B1-B3 5 4

technisch medewerker gebouwbeheersysteem C1-C3 1

administratief medewerker FMIS C1-C3 1

magazijnier C1-C3 1

administratief medewerker C1-C3 0 1,5

ploegbaas D4-D5 2 3

technisch specialist D4 12,5 12

technisch assistent logistiek D1-D3 9 2,5

tuinier D1-D3 2

werkman logistiek E1-E3 3 1
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 zich principieel akkoord te verklaren om het organogram en de formaties van 
zorg en technische dienst goed te keuren en deze ter goedkeuring voor te leggen 
aan de vaste bureaus van de verschillende moederbesturen 
Art. 2  zich akkoord te verklaren dat na overleg met de moederbesturen een 
studiebureau wordt aangesteld om een doorlichting te doen van de 
financieringsmechanismen en terzake een rapport op te stellen. 
Art. 3 het dossier daarna opnieuw voor te leggen aan de raad van bestuur. 
 
14. (TDW) ARBEIDSREGLEMENT - AANVULLING BIJLAGE XIX INZAKE 
SCHOEISEL - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Bijlage XIX van het arbeidsreglement, goedgekeurd door de raad van bestuur van 
23 december 2020, bleef tot heden vrij vaag in de omschrijving omtrent veilig 
schoeisel. Reeds meermaals werd in het CPBW door de 
werknemersvertegenwoordigers aangedrongen op concretisering en 
uniformisering. 
 
Motivatie 
De maatregelen dragen bij tot: 

- Het voorkomen van arbeidsongevallen; 
- Het waarborgen en/of verbeteren van de ergonomie op de werkvloer; 
- Het significant kunnen reduceren van het statistisch aantal jaarlijkse 

arbeidsongevallen met letsels ter hoogte van voeten, enkels en onderbeen; 
- Het bieden van een meerwaarde voor de veiligheid van de bewoners bij 

stevig schoeisel. 
Tenslotte wordt door deze toevoeging voor gans ZPW een éénvormig standpunt 
rond het dragen van schoeisel ingenomen. 
 
Advies 
Akkoord te gaan met de tekstuele aanvulling van bijlage XIX van het 
arbeidsreglement, zoals voorgesteld en besproken in het CPBW van 18 mei 2021.  
 
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.  
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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 akkoord te gaan met de voorgestelde uitbreiding van de tekst inzake “het ter 
beschikking stellen en dragen van veilig en ergonomisch schoeisel” in bijlage XIX 
van het arbeidsreglement van Zorgpunt Waasland, goedgekeurd door de raad van 
bestuur op 23 december 2020. 
 
15. (GVN) STATUTAIRE AANSTELLING VERPLEEGKUNDIGEN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de responsabiliseringsbijdrage besliste de raad van bestuur in 
zitting van 20 december 2020 om 36 VTE verpleegkundigen statutair vacant te 
verklaren.  
 
Motivatie 
In uitvoering van deze beslissing werd op 19 en 21 mei 2021 een selectieprocedure 
georganiseerd. 24 personen hebben zich kandidaat gesteld.  
Volgende personen zijn geslaagd voor deze procedure: 
- Coppieters Caroline 
- Lambrechts Margy 
- Van Moer Geert 
- De Borger Ann 
- Van der Aa Christel 
- Peeraerts Liesbet 
- De Meyer Greta 
- Hart Patricia 
- Ottevaere Elsbeth 
- Van Daele Nathalie 
- Hernalsteen Karin 
- Podevyn Françoise 
- Baert Lesley 
- Van Raemdonck Tina 
- Vermeulen Chiara 
- Antolin Angelo 



22 
 
 
 

 

 

- De Meulemeester Ingeborg 
- Moens Bianca 
- Van Raemdonck Ann 
- Rietbergen Marleen 
- Declerck Sophie 
- Elewaut Yasmine 
 
Kandidaat Ingeborg De Meulemeester, deskundige sociale dienst De Bron, wenst 
niet in te gaan op een vacante plaats van verpleegkundige in een 
woonzorgcentrum. Zij wordt bijgevolg opgenomen in de wervingsreserve. 
 
Volgende kandidaten zijn niet geslaagd: 
- De Cock Steffi 
- Van Berlo Isabelle 
 
 
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: 6 stemmen voor 

1 onthouding 

 
Art. 1 Volgende personen met ingang van 1 juli 2021 aan te stellen tot statutair 
verpleegkundige: 
- Coppieters Caroline 
- Lambrechts Margy 
- Van Moer Geert 
- De Borger Ann 
- Van der Aa Christel 
- Peeraerts Liesbet 
- De Meyer Greta 
- Hart Patricia 
- Ottevaere Elsbeth 
- Van Daele Nathalie 
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- Hernalsteen Karin 
- Podevyn Françoise 
- Baert Lesley 
- Van Raemdonck Tina 
- Vermeulen Chiara 
- Antolin Angelo 
- Moens Bianca 
- Van Raemdonck Ann 
- Rietbergen Marleen 
- Declerck Sophie 
- Elewaut Yasmine 
 
Art. 2 Mevrouw Ingeborg De Meulemeester wordt opgenomen in de 
wervingsreserve voor de duur van twee jaar en dit met ingang van 1 juli 2021. 
 
16. (GVN) TOEPASSING VIA6-NORM VOOR WZC EN CVK - GOEDKEURING 
 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op 30 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering het VIA 6 akkoord goed voor de 
zorgsector. Naast de koopkrachtmaatregelen, een nieuwe loonclassificatie betekent 
dit eveneens de invoering van enkele kwaliteitsmaatregelen. Alle maatregelen ter 
verbetering van de kwaliteit die binnen de voorgestelde normen worden genomen, 
genieten een volledige financiering door de Vlaamse overheid. Het zijn extra 
handen op de werkvloer. 
 
De nieuwe normen kunnen worden toegepast vanaf 1 juli. Binnen het ZPW hebben 
we – zodra we de concrete modaliteiten kenden – met een werkgroep een 
voorbereiding gedaan. Die is – informeel – afgetoetst bij de vakbonden en ligt op 15 
juni voor een formeel protocol voor op het bijzonder comité. Vanaf het moment dat 
de Raad van Beheer een beslissing heeft genomen over de formatie, kan ze dan 
vanaf 1 juli worden ingevuld. Door onmiddellijk zowel een media- als een 
wervingscampagne te starten, hopen we de eerste extra handen al vanaf augustus 
effectief op de werkvloer te hebben. 
Het onderstaande gaat alleen over de woonzorgcentra (inclusief de centra voor 
kortverblijf). De uitwerking voor het luik thuiszorg loopt nog. Het volgt zo spoedig 
mogelijk. 
 
Enkele krachtlijnen voor de woonzorgcentra vanaf 01 juli 2021: 
* de discriminatie tussen zwaar zorgbehoevenden in ROB en RVT wordt 
opgeheven.  De personeelsnormen voor alle bewoners met een B, C of CD profiel in 
ROB en kortverblijf worden gefinancierd op het niveau van RVT. Het aantal erkende 
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woongelegenheden van het WZC speelt dus een rol in de toepassing van de 
nieuwe norm.  
* de zorg voor personen met dementie wordt versterkt. Er komt een hogere 
personeelsfinanciering voor bewoners met een D-profiel in ROB en kortverblijf. 
* de financiering van het bovennorm zorgpersoneel stijgt van 13,5% naar 15%.  
* bijkomende flexibiliteitsmaatregelen:  
- flexibiliteit op verpleegkundige norm op 30%. 1 VTE verpleegkundige kan 
vervangen worden door 1 VTE reactivering of 1,2 VTE zorgkundigen 
- de norm kiné/ergo/logo en de norm voor reactivering wordt samen 1 nieuwe norm 
personeel voor reactivering.   
 
Vaststellingen  
Momenteel beschikken de woonzorgcentra over een formatie die opgemaakt werd 
in de moederbesturen. Dit maakt dat de omkadering in de onderbouw verschilt 
tussen de verschillende woonzorgcentra. De vertrekbasis was de bestaande 
personeelsnorm van de overheid. Dit gaf in de meeste gevallen een surplus aan 
personeel. Deze surplus verschilt echter van woonzorgcentrum tot 
woonzorgcentrum. Daar tegenover staat dat er binnen ZPW een uniform 
opnamebeleid wordt toegepast die voorrang geeft aan zwaar zorgbehoevende 
bewoners tot een verhouding van 80% zwaar zorgbehoevenden en 20% minder 
zorgbehoevenden. Er is bijgevolg een verschil in de bestaande formaties terwijl er 
een “gelijke” zorgzwaarte wordt nagestreefd. 
  
In de praktijk brengen deze verschillen een aantal consequenties en moeilijkheden 
met zich mee:  
- problemen naar invulling vrije vacatures: wie heeft er “objectief” het meeste nood 
naar invulling? 
- discussie en verschillen in werkdruk (zowel objectief als subjectief).  
Het verder ontwikkelen naar een uniforme aansturing en werking van elke 
voorziening vraagt immers een gelijkwaardige personeelsinzet. De recente 
wijzigingen in VIA 6 bieden ons de ideale gelegenheid om de formatie op niveau 
van verpleging – verzorging, paramedici en reactivering verder te uniformiseren.  
Samengevat: iedereen kan beroep doen op vlinders/vervangingspools en centrale 
functies – zoals logopedisten en psychologen, én bij elk woonzorgcentrum komt er 
personeel bij. Alleen is die stijging niet ponds-ponds gewijs, maar op basis van 
criteria die overal op dezelfde manier zijn berekend. 
 
Voorstel 
 

1. Verpleging en verzorging: 
Op een hypothetische verdeling van de bewoners (op basis van ligdagen van de 
voorbije referentieperiode afgerond naar zwaardere zorgprofielen) wordt de VIA 6-
normering toegepast (incl. 15% bovennormering). Dit leidt tot onderstaand 
formatie-voorstel: 
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WZC Norm VIA 6 
+ 15% 

bovennorm 

Bestaande 
formatie 
VP - ZK 

Via-6 deficit  
(VTE) 

Hoofdverpleeg
-kundige 

Via 6 norm 
Wissekerke 56,42 56,00 -0,42 4 
Craeyenhof 24,83 25,00 0,17 2 
Linde 10,70 10,60 -0,10 1 
Elisatbeth 10,70 10,60 -0,10 1 
Briels 34,20 35,00 0,80 2 
De Notelaar 55,88 55,00 -0,88 4 
Boeyé-Van 
Landeghem 

19,04 16,60 -2,44 1 

De Spoele 46,61 41,00 -5,61 3 
De Gerda 44,60 41,00 -3,60 3 
Populierenhof 42,95 38,00 -4,95 2 
De Plataan 31,88 32,00 0,12 2 
Lindehof 33,70 28,00 -5,70 2 
Totaal   -22,70 27 
 
In het cijfer van de bestaande formatie zijn niet mee opgenomen:  
- hoofdverpleegkundigen (aantallen volgens de norm VIA 6 worden meegenomen 
in het algemene formatiedossier zorg). Daarmee zijn er in onze woonzorgcentra in 
totaal 30 verpleegkundigen meer dan de normen opleggen. 
- de vlinders/mobiele equipe: 6,5 VTE in Oost en 6,5 VTE in Sint-Niklaas 
zorgkundigen en 4 VTE in Oost en 4 VTE in Sint-Niklaas verpleegkundigen (deze 
laatste zijn niet allemaal ingevuld). Deze 21 VTE worden gebruikt om kort- en 
langdurige afwezigheden alsook de afwezigheden (ouderschapsverlof, onbetaald 
verlof, zorgkrediet, medische bijstand, …) op te vangen. Met deze methodiek worden 
proactief medewerkers aangesteld om tekorten, die er sowieso komen, in te vullen. 
Het voorkomt (of in elk geval vermindert) het risico op onderbezetting op de 
werkvloer. 
 
Naast de financiering van het bestaande personeel dient men rekening te houden 
met de omkadering van de eindeloopbaanregeling. Ook dit is historisch anders 
geregeld in de verschillende WZC’s. Om de werking uniform te maken is het 
aangewezen ook deze werking gelijk te trekken. Voor het personeel op de 
werkvloer is het een grote meerwaarde het personeel te voorzien binnen de 
categorie waar de eindeloopbaandagen vallen. Zo is het best een zorgkundige op 
eindeloopbaan aan te nemen om de afwezigheden van de zorgkundigen met 
eindeloopbaan te vervangen.  
De historische verschillen zijn ontstaan omdat het - op een bepaald moment – 
financieel interessanter was de eindeloopbaandagen van een verpleegkundige te 
vervangen door, bijvoorbeeld, een logistiek medewerker. Dat is nu niet meer het 
geval. Omdat de vervangers van eindeloopbaandagen ook volledig worden 
gesubsidieerd, is het onverstandig op die mogelijkheid te laten liggen. Vandaar dat 
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we ook die invulling (die elke maand wel wat wisselt) door de werkgroep kritisch 
tegen het licht gehouden hebben 
 
Binnen ZPW is de personeelsgroep momenteel zo opgebouwd dat er bij de 
meerderheid van de WZC’s een tekort is op de werkvloer. In totaal betekent dit een 
tekort van 7,76 VTE (verschil in VTE  tussen aantal medewerkers die recht hebben 
op eindeloopbaan en de vervangers eindeloopbaan). 
 
Als we de cijfers van de tabel nieuwe norm VIA 6 (overschot/tekort) samenvoegen 
met de cijfers van eindeloopbaan (overschot/tekort) krijgen we een totaalbeeld van 
de verschillende WZC’s. 
WZC verschil VIA 6 

norm 
verschil EL totaal tekort (VTE) 

Verpl./verzorgend 
Wissekerke -0,42 -2,06 -2,48 
Craeyenhof 0,17 -1,17 -1,00 
Linde -0,10 -0,41 -0,51 
Elisabeth -0,10 0,55 0,45 
Briels 0,80 -0,62 0,18 
De Notelaar -0,88 -2,51 -3,39 
Boeyé-Van 
Landeghem 

-2,44 -0,99 -3,43 

De Spoele -5,61 -0,22 -5,83 
De Gerda -3,60 -0,22 -3,82 
Populierenhof -4,95 -0,34 -5,29 
De Plataan 0,12 -0,33 -0,21 
Lindehof -5,70 0,56 -5,14 
Totaal -22,70 -7,76 -30,46 
 
Het voorstel is om deze VTE’s in te vullen, verdeeld over de WZC’s, op basis van 
bovenstaande tabel. Al zal het nodig blijven om af te ronden en her en der te 
verschuiven. Een 0,21 verzorgende aanstellen, gaat nu eenmaal niet. Dan is het 
beter te werken met een geheel, dat zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt. 
 
 
 

2. Paramedici en reactivering: 
Voor de omkadering van paramedici en reactivering zijn de normeringen volgens 
VIA 6 eveneens aangepast.  
Op basis van een hypothetische verdeling van de bewoners (zie bijlage) werd 
eveneens een berekening gemaakt waarbij de formatie met de VIA 6-normering 
wordt vergeleken met de huidige formatie. 
 
Dit geeft volgend resultaat: 
WZC verschil KEL verschil reactivering Totaal tekort (VTE) 
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Wissekerke -0,857 -1,08 -1,937 
Craeyenhof -0,467 -0,38 -0,847 
Linde -0,83 -0,03 -0,86 
Elisabeth -0,83 -0,03 -0,86 
Briels -0,7 -0,42 -1,12 
De Notelaar -0,983 -1,293 -2,276 
Boeyé-Van Landeghem -0,5 0,2 -0,3 
De Spoele -0,5 -0,42 -0,92 
De Gerda -0,03 -0,05 -0,08 
Populierenhof -0,7 -0,74 -1,44 
De Plataan -0,08 -0,03 -0,11 
Lindehof -0,717 -0,05 -0,767 
Totaal   -11,517 
*ook in deze norm zijn de huidige plaatsen in de mobiele equipe van kiné’s niet 
opgenomen 
 
Voor de norm paramedici en reactivering kan er gekozen worden om ofwel functies 
overkoepelend in te zetten voor het geheel van ZPW dan wel voor een deel van de 
organisatie (dienstniveau). De verdeling dient wel binnen het totaalcontingent van 
11,517 VTE te blijven. 
Er wordt voorgesteld om volgende verdeling toe te passen: 
Op centraal niveau: 
- 0,5 VTE logo  
- 2 VTE psychologen 
Op niveau van de WZC’s 
- 9 VTE’s worden in de norm reactivering ingevuld door orthopedagogen (verdeeld 
over de verschillende voorzieningen op basis van het aantal bewoners). Ook zal per 
WZC bekeken worden of er bijkomende kiné’s of ergo’s nodig zijn. Het accent zal 
hier vooral liggen op de verdere uitbouw van het woon- en leefgebeuren in de 
voorzieningen.  
 
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). 
Gelet op de regelgeving met betrekking tot eindeloopbaandagen in de zorgsector 
Gelet op het Via-6 besluit van de Vlaamse regerig van 30 maart 2021 
Afgetoetst bij de vakbonden en op 15 juni formeel besproken op het bijzonder 
comité 
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Beslissing:  
BESLUIT: eenparig 
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland beslist met  
 
Art. 1 de formatie verpleging/verzorging, met 22,7 VTE te verhogen, volgens de 

VIA6-normering.  
Art. 2 om de formatie voor paramedici en reactivering te verhogen met 11,51 VTE, 

waarvan 2,5 VTE overkoepelend worden ingevuld door een halftijdse 
logopedist en 2 psychologen en waarvan de overige 9 VTE evenredig 
worden verdeeld over de diverse WZC’s 

Art. 3 Te streven naar het maximaal invullen van vervangende aanstellingen op 
basis eindeloopbaan, bij voorkeur binnen dezelfde discipline. 

Art. 4 De administratie opdracht te geven tot een stevige wervings- en 
publiciteitscampagne om de bijna 42 VTE’s zo snel mogelijk ingevuld te 
krijgen. 

 
 
17. VARIA  
 
Er zijn deze zitting geen variapunten om te bespreken. 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.45 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen        Maxime Callaert 
Algemeen directeur       Voorzitter 
 


