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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 25 
AUGUSTUS 2021 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Financiën 

2. (DDR) - Verlenging van de kredietlijn - goedkeuring 
3. (DDR) Financiële Resultaten Q2 2021 - Kennisname 
Werken, leveringen en diensten 

4. (KB 3924) ZPW - leveren van maaltijden aan huis - wijze van gunnen en 
goedkeuren selectieleidraad 
5. (MA/JVB - 3932) Wasserijdiensten - gunningswijze en goedkeuring 
selectieleidraad 
6. (JVB/MA/TDW) Fietslease personeel - goedkeuring gunningswijze en 
selectieleidraad 
7. (FT) ZPW - gunning voor de opmaak van een voorstudie van een masterplan mbt 
inrichting administratie - kennisname 
Instellingen en algemeen beheer 

8. (NDP) Woonzorgcentra ZPW - schriftelijke opname-overeenkomst  - 
goedkeuring 
9. (NDP) St-Rochus - opzeg huurcontracten  - akkoord 
10. (NDP) GAW Peerkenshof - opnameovereenkomst  - goedkeuring 
11. (NDP) GAW Cruynaershof - opnameovereenkomst  - goedkeuring 
12. (NDP) Aanvraag erkenning Groep van Assistentiewoningen (GAW) 
 t Parkzicht- goedkeuring 
13. (LVR) Opvolgingsrapportering- kennisname 
Varia 

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

Dirk Van Esbroeck, Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, 
Dominique Tielens, Louis Verest , Els Eeckhaoudt, 
Sofie Heyrman, Christel Geerts, Bert Verbraeken, 
raadsleden 
Luc Meyntjens, lid 
Tjeu Van Diessen, algemeen directeur 
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VERONTSCHULDIGD: Louis Verest , raadslid verontschuldigd voor agendapunt1, 
2, 3, 4 
Filip Vercauteren, Denise Melis-De Lamper, raadsleden 
Dennis Van den Broeck , lid 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 

EXTRA 
AANWEZIGEN: 

 

 
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 juli 2021 

goed te keuren. 
 
2. (DDR) - VERLENGING VAN DE KREDIETLIJN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In januari 2019 is het ZPW opgestart zonder beginkapitaal. Dat wordt momenteel 
opgebouwd met de overschotten op de gemeentelijke toelagen uit de jaren 2019 en 
2020. Maar om op elk moment aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, 
is een kredietlijn nodig om op kritische momenten gebruikt te worden. Dat is 
bijvoorbeeld zo in juni (betaling vakantiegeld) en in december (eindejaarspremies). 
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Motivatie 
De kredietlijn is vastgelegd in 2019, verlengd in 2020 en we wensen deze opnieuw 
te verlengen voor één jaar vanaf 1 september 2021, voor de maximum duurtijd 
(telkens 1 jaar). Dit aan dezelfde voorwaarden als voorheen en deze kredietlijn kost 
niets zolang er geen krediet wordt opgenomen. 
 
 
Advies 
Voorstel is om kredietlijn bij Belfius te verlengen aan dezelfde voorwaarden. 
 
 
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 huidige kredietlijn bij Belfius aan dezelfde gunstige voorwaarden te 
verlengen met 1 jaar. 
 
3. (DDR) FINANCIËLE RESULTATEN Q2 2021 - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Na elk kwartaal wordt een rapport opgemaakt waarbij nagegaan wordt wat de 
positie is op het einde van het desbetreffende kwartaal m.b.t. inkomsten, uitgaven 
en liquiditeit van Zorgpunt Waasland. 
 
 
Motivatie 
Voortgangscontrole uitvoeren en nazicht of bovenvermelde posten evolueren in lijn 
met het meerjarenplan. 
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Advies 
Kennisname. Inkomsten, uitgaven & liquiditeit liggen in lijn der verwachtingen.  
Over de ‘verwachtingen’ van het verloop van de kosten inzake het 
personeelsbudget, is een informatieve bijlage bijgevoegd.  
 
 
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 cijfers. 
 
 
4. (KB 3924) ZPW - LEVEREN VAN MAALTIJDEN AAN HUIS - WIJZE VAN 
GUNNEN EN GOEDKEUREN SELECTIELEIDRAAD 
 
Historiek en uiteenzetting 
De huidige overeenkomst met dienstverlener Traiteur Ronny, werd destijds door 
OCMW Zwijndrecht aangesteld voor een heel aantal OCMW’s van het Waasland. 
Deze opdracht loopt af op 31/01/2022. Een nieuwe procedure dient bijgevolg 
opgestart te worden.  
 
 
Motivatie 
Er wordt voorgesteld om een nieuwe gunningsprocedure op te starten met een 
looptijd van 4 jaar, die jaarlijks opzegbaar is.  
Aan de Wase OCMW’s werd de vraag gesteld of zij wensen deel te nemen aan 
deze gunningsprocedure. OCMW Lokeren, OCMW Waasmunster en Sleutelzorg 
Temse hebben het voeren van de gunningsprocedure gedelegeerd aan Zorgpunt 
Waasland en hebben hun volumes doorgegeven.  
 
 
 



5 
 
 
 

 

 

Advies 
Er wordt voorgesteld om de mededingingsprocedure met onderhandeling te 
voeren, aangezien verschillende besturen de opdracht samen voeren en aangezien 
er verschillen zijn in de manier van factureren.  
De opdracht wordt Europees gepubliceerd.  
 
 
 
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° c) ( de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande 

onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden 

met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of 

wegens de daaraan verbonden risico's) en artikel 57, 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. 
 
 

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. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.545.286,20 excl. btw of 
€ 2.698.003,37 incl. 6% btw. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht 
niet over de exact benodigde hoeveelheden. 
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Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Lokeren, 
Sleutelzorg Temse en OCMW Waasmunster bij de gunning en de uitvoering van de 
opdracht. 
De uitgave voor deze opdracht is gedeeltelijk voorzien in de exploitatiebudgetten, 
maar wordt grotendeels betaald door de klanten, rechtstreeks aan de leverancier. 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 Keurt de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming 

voor de opdracht “Raamovereenkomst voor het leveren van warme 
maaltijden aan huis. ”, opgesteld door de aankoopdienst goed. De raming 
bedraagt € 2.545.286,20 excl. btw of € 2.698.003,37 incl. 6% btw voor de 
totale looptijd en alle deelnemende besturen. De raming voor Zorgpunt 
Waasland bedraagt 380.782,25€ excl. Btw of 403.629,19€ incl. btw op 
jaarbasis. 

 
 
Art. 2. Keurt de gunningswijze nl. de mededingingsprocedure met onderhandeling, 

goed. 
 
Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal en Europees niveau. 
 
 
 
5. (MA/JVB - 3932) WASSERIJDIENSTEN - GUNNINGSWIJZE EN GOEDKEURING 
SELECTIELEIDRAAD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het Zorgpunt heeft contracten met 3 wasserijen:  

- Dumoulin voor de huur van werkkledij en plat linnen, het onderhoud van de 
residentenwas, werkledij en plat linnen in cluster west (tot maart 2022); 

- Dumoulin voor het onderhoud van plat linnen in Kruibeke (verlengd); 
- Cleanlease voor onderhoud van plat linnen in Beveren: aanvankelijk tot 

31/12/2019 maar werd verlengd op basis van beslissing van de raad van 
9/11/2019; 

- Gaverland voor onderhoud van residentenwas, werkkledij en plat linnen. 
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In cluster oost werd werkkledij aangekocht. In cluster west werd kledij gehuurd via 
de wasserij. De kledij in cluster west en in Beveren is dezelfde. In Zwijndrecht werd 
de kledij in 2019 vernieuwd (heel ander model dan in cluster west en Beveren). 
 
 
Motivatie 
Met het oog op een uniforme regeling voor de hele organisatie besliste de raad in 
haar zitting van 9 oktober 2019, naast voorgaande transitieregeling, om tegen 
maart 2022 één nieuwe aanbesteding te organiseren voor zowel cluster oost als 
cluster west, rekening houdende met het gegeven dat er in cluster oost ook 
wasserijen in eigen beheer zijn en dat het huidig model van werkkledij (type 
Mondriaan) ook in een volgend contract zal gevraagd worden aangezien de nieuwe 
werkkledij nog een hele tijd mee kan gaan.  
 
Advies 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandelingen, om op die manier een gunstige 
prijs te bekomen voor de komende 5 jaar. 
Een werkgroep met deelnemers uit de verschillende clusters zal de technische 
aspecten van de te ontvangen offertes beoordelen op basis van hun inhoudelijke 
expertise en door middel van (onder andere) praktijktesten. 
Gelet op de strakke timing van de procedure wordt aan de raad voorgesteld om 
delegatie te verlenen aan het dagelijks bestuur om het lastenboek en de selectie van 
de kandidaten goed te keuren in een volgende fase. 
 
Wetgeving 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, §1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) 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 de plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.  
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). 
 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
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De uitgave voor de opdracht “Wasserijdiensten: verhuur en onderhoud plat linnen, 
werkkledij en onderhoud persoonlijk linnen” wordt geraamd op 700.000,00 euro op 
jaarbasis (3.500.000,00 euro over de volledige looptijd). De uitgave situeert zich in 
het exploitatiebudget. 
 
 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1. Keurt de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming 

voor de opdracht “Wasserijdiensten: verhuur en onderhoud plat linnen, 
werkkledij en onderhoud persoonlijk linnen”, opgesteld door de 
Aankoopdienst goed. De raming bedraagt 700.000,00 euro op jaarbasis, 
ofwel 3.500.000,00 euro over de volledige looptijd. 

Art. 2. Gaat akkoord om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 
nationaal niveau. 

Art. 4. Verleent delegatie aan het dagelijks bestuur voor de goedkeuring van het 
bestek en de selectie van de kandidaten. 

Art. 5. De uitgave is voorzien in het exploitatiebudget. 
 

 
6. (JVB/MA/TDW) FIETSLEASE PERSONEEL - GOEDKEURING GUNNINGSWIJZE 
EN SELECTIELEIDRAAD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het faciliteren van fietsleasing aan de werknemers van Zorgpunt Waasland werd al 
verkennend besproken op het directiecomité van 11 februari en 11 maart. Door de 
hiërarchie van de rechtsbronnen was het voor medewerkers van lokale besturen tot 
op heden niet mogelijk om brutoloon in te zetten. Recent werd deze situatie 
aangepast. 
 
Op 14 april werd in het Belgisch Staatsblad het langverwachte wijzigingsbesluit 
van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 gepubliceerd. Met de artikelen 10, 
12, 13, 17 en 19 wordt zo voorzien in een reglementaire basis voor het invoeren 
van fietsmobiliteit binnen een lokaal bestuur. Het besluit creëert meer bepaald de 
mogelijkheid voor lokale besturen om personeelsleden vakantiedagen, 
eindejaarstoelage en/of fietsvergoeding te laten inruilen.  
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Het dagelijks bestuur sprak in de haar zitting van dinsdag 22 juni 2021 reeds haar 
voorkeur en goedkeuring uit voor het aanbieden van een fietslease aan de 
werkgevers op vrijwillige basis, budgetneutraal en volgens de optie van het flexibel 
verlonen. Een administratieve nota met uitgebreide analyse van de mogelijkheden 
wordt toegevoegd in bijlage. 
 
 
Motivatie 
Fietsleasing past naadloos in het personeelsbeleid en de waarden van ZPW. We 
willen een duurzame en nabije organisatie zijn die een eerlijk, transparant én – in dit 
geval – ook flexibel loonpakket aanbiedt aan de werknemers. Lokale autonomie 
staat sterk centraal: het bestuur kiest niet enkel zelf óf zij dergelijk systeem van 
fietsmobiliteit wenst in te voeren, maar dient zelf ook de concrete modaliteiten van 
de fietsmobiliteit te bepalen, weliswaar binnen de grenzen van bestaande 
reglementering. Tot slot zal ook de regionale verankering een belangrijk aspect zijn 
van het te voeren dossier. Nabijheid van en voor lokale handelaars wordt een 
ankerpunt doorheen de procedure. 
 
Advies 
De flexibele verloning is voor Zorgpunt Waasland budgetneutraal én geeft de 
werknemers de mogelijkheid (steeds vrijblijvend!) om hun voorkeur voor een 
fietslease in te vullen op een manier die geoptimaliseerd is voor hun individuele 
situatie (loon, statuut…). 
 
Er werd een enquête georganiseerd onder de personeelsleden om te peilen naar de 
interesse op korte en middellange termijn. Er was een heel hoge responsgraad, nl. 
507 deelnemers. 

- 50% van de respondenten geeft aan om gebruik te willen maken van het 
aanbod 

o 21% hiervan (ruim 100 werknemers) wenst zo snel mogelijk in te 
stappen (vanaf 1/1/2022)  

o 29% (ongeveer 150 werknemers) geeft aan dat ze later wensen in te 
stappen 

- 18% van de respondenten weet nog niet of hij/zij zal instappen 
- 32% van de respondenten zegt geen interesse te hebben 

De aankoopdienst zal een aanbesteding organiseren voor het aanbieden van lease-
fietsen aan de werknemers. In functie van de ondersteuning die het sociaal 
secretariaat – Cipal Schaubroeck – (al dan niet) aanbiedt, kan deze opdracht 
facultatief uitgebreid worden met het ontzorgen van de personeelsdienst op vlak 
van individuele simulaties en/of de link met de leasemaatschappij. 
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Omwille van de complexiteit van het dossier (er zijn weinig of geen voorbeelden in 
deze materie) is het aangewezen om te kunnen onderhandelen. Daarom wordt 
voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandelingen. Deze procedure is er een in twee stappen, waarbij in eerste 
instantie wordt overgegaan tot een oproep tot kandidaatstelling aan de hand van 
een selectieleidraad. In tweede instantie worden de geselecteerde kandidaten 
uitgenodigd tot het indienen van een offerte.  

De selectie kan, gelet op de gunningswijze, beperkt worden tot 3 kandidaten. De 
aanbestedende overheid is vrij om deze beperking al dan niet toe te passen, in 
functie van het beperken van de werklast indien er heel veel indieners zouden zijn.  

Het is de ambitie van het Zorgpunt om de fietslease aan te bieden vanaf 1 januari 
2022. Gelet op de strakke timing van de procedure wordt aan de raad voorgesteld 
om delegatie te verlenen aan het dagelijks bestuur om het lastenboek en de selectie 
van de kandidaten goed te keuren in een volgende fase. 
 
Wetgeving 
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° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden). 
 
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.  
 
De uitgave voor de opdracht “Fietslease voor personeelsleden van Zorgpunt 
Waasland” zal afhankelijk zijn van het aantal personeelsleden dat effectief wenst 
gebruik te maken van het voorgestelde aanbod. De uitgave voor deze opdracht is 
budgetneutraal voor Zorgpunt Waasland. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 
 
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:  
raad van bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
 
 
Art. 1. Bevestigt de keuze van het dagelijks besturen voor het aanbieden 

van een fietslease aan de werkgevers op vrijwillige basis, 
budgetneutraal en volgens de optie van het flexibel verlonen. 

Art. 2. Keurt de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie voor 
de opdracht “Fietslease voor personeelsleden van Zorgpunt 
Waasland”, opgesteld door de Aankoopdienst, goed. 

Art. 3. Bevestigt dat bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze 
van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Art. 4. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en 
bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Art. 5. Verleent delegatie aan het dagelijks bestuur voor de goedkeuring 
van het bestek en de selectie van de kandidaten. 

 
 
7. (FT) ZPW - GUNNING VOOR DE OPMAAK VAN EEN VOORSTUDIE VAN EEN 
MASTERPLAN MBT INRICHTING ADMINISTRATIE - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 

Op vraag van de directeur strategie en organisatieontwikkeling werd een 
overheidsopdracht gestart voor de aanduiding van een studiebureau voor de 
opmaak van een voorstudie van een masterplan mbt de centrale administratie. Een 
toelichting voor indiening offertes werd opgemaakt, de raming van deze opdracht 
werd bepaald alsook de gunningswijze met name de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde). 

We hernemen hier het punt dat reeds geagendeerd werd in de zitting van het 
dagelijks bestuur van 20 juli 2020. De vraag die daar gesteld werd, is beantwoord 
in het intern verslag van nazicht op p. 5. 

 

Motivatie 

Facilitair beheer stelde op 1 juli 2021 het intern verslag op, dat werd aangevuld met 
de antwoorden op de vragen van het dagelijks bestuur dd. 20 juli 2021.  
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Advies 

De uitgave voor deze opdracht is 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 92 (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 30.000,00 niet). 

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. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.264,46 excl. btw of 
€ 10.000,00 incl. 21% btw. 

De opdracht werd gestart en volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel 
te nemen aan deze opdracht: 
- Arcadis Belgium nv, Kortrijksesteenweg 322 te 9000 Gent; 
- ORG ARCHITECTURE BRUSSELS, Koolmijnenkaai 30-34 te 1080 Brussel; 
- Multiprofessionele Architectenvennootschap Nero, Sint-Markoenstraat 28 te 9032 
Wondelgem; 
- Stramien architectuur & ruimte CV, Mechelsesteenweg 271 bus 5 te 2018 
Antwerpen; 
- a33 bv-cvba, Fonteinstraat 1A, bus 0401 te 3000 Leuven. 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 14 juni 2021 om 11.30 uur te 
bereiken. 

De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 12 september 2021. 

Er werden 2 offertes ontvangen: 
- Arcadis Belgium nv, Kortrijksesteenweg 322 te 9000 Gent (€ 26.660,00 excl. btw 
of € 32.258,60 incl. 21% btw); 
- Stramien architectuur & ruimte CV, Mechelsesteenweg 271 bus 5 te 2018 
Antwerpen (€ 17.425,00 excl. btw of € 21.084,25 incl. 21% btw); 

Op 23 juni gaven de inschrijvers een toelichting van hun offerte. 
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Op 24 juni werden volgende ondernemers uitgenodigd om een verbeterde offerte in 
te dienen: 
- Arcadis Belgium nv, Kortrijksesteenweg 322 te 9000 Gent; 
- Stramien architectuur & ruimte CV, Mechelsesteenweg 271 bus 5 te 2018 
Antwerpen. 

De onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes: 
- Arcadis Belgium nv, Kortrijksesteenweg 322 te 9000 Gent (€ 11.880,00 excl. btw 
of € 14.374,80 incl. 21% btw) 
- Stramien architectuur & ruimte CV, Mechelsesteenweg 271 bus 5 te 2018 
Antwerpen (€ 7.590,00 excl. btw of € 9.183,90 incl. 21% btw) 

De firma Stramien diende, op vraag van het dagelijks bestuur (dd. 20 juni 2021), 
nog een extra prijs in met vermelding van het uurtarief voor een vastgoedspecialist.  

De onderhandelingen resulteerden in 2 opties voor de firma Stramien: 

- Optie 1 waarbij een geraamd aantal uren bij het bedrag gerekend worden: 
de offerte van Stramien bedraagt dan € 12.340 excl. Btw of € 14.391,40 
incl. 21% btw 

- Optie 2 waarbij het geraamde aantal uren wordt afgetrokken van het aantal 
voorziene uren van de projectwerking: de offerte van Stramien bedraagt dan 
€ 9.870 excl. Btw of € 11.942,70 incl. 21% btw.  

 

 

Beslissing:  

de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 

BESLUIT: eenparig 
 

Art. 1  kennis te nemen van de beslissing door het dagelijks bestuur dd. 24 
augustus 2021, nl.  voorstel tot gunning aan de Stramien tegen het bedrag 
van € 7.590,00 excl. btw of € 9.183,90 incl. 21% btw. 

 

 
8. (NDP) WOONZORGCENTRA ZPW - SCHRIFTELIJKE OPNAME-
OVEREENKOMST  - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
Op een vorige Raad Van Bestuur werd de aangepast opnameovereenkomst en 
interne afsprakennota voor de woonzorgcentra goedgekeurd.  
De jaarlijkse indexatie werd hierin vergeten. Ook is intussen het VIA 6 akkoord 
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goedgekeurd waardoor het onderscheid ROB/RVT vervalt wat gevolgen heeft voor 
de kiné prestaties.  
 
Motivatie 
In deze versie is de jaarlijkse indexatie en de aanpassing m.b.t. kiné prestatie 
opgenomen.  
 
 
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 keurt de aangepast schriftelijke opnameovereenkomst voor de 
woonzorgcentra goed.  
 
9. (NDP) ST-ROCHUS - OPZEG HUURCONTRACTEN  - AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
Het zorgpunt zal vanaf eind juli de 11 ouderenflats van St-Rochus (Klein Hulst te 
St-Niklaas) overdragen aan de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (SNMH). 
Dit in het kader van onze missie en visie: huisvesting die het ZPW aanbiedt omvat 
per definitie ook een zorgaanbod. ‘Zuivere’ verhuur zit beter bij een sociale 
huisvestingsmaatschappij. Dat gaat, bijvoorbeeld, ook gelden bijvoorbeeld voor de 
appartementen van de GHM op de site Sabot(Melsele) 
SNMH gaan alle huurders een nieuw sociaal huurcontract aanbieden (op één na: 
omdat die inmiddels buiten de inkomenscategorieën van de sociale huur valt. 
Hiervoor gaat het ZPW huren van de SNMH, en doorverhuren aan betrokkene) 
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De huidige huurders hebben momenteel nog een contract van het Zorgpunt 
Waasland.  
 
 
Motivatie 
Om de overgang vlot te laten verlopen en te voorkomen dat huurders twee 
contracten hebben, geeft het ZPW volmacht aan de SMVH volgende clausule aan 
hun contract toe te voegen:  
“Door de ondertekening van deze overeenkomst eindigt het lopende huurcontract 
met Zorgpunt Waasland en daardoor de wederzijdse verplichtingen in dit verband. 
Behoudens eventuele huurachterstand.” 
 
 
Advies 
Deze aanpassing is individueel besproken met de huurders. Zij hebben de nieuwe 
huurcontracten ondertekend. De gevolgen op hun huurprijs, staan vermeld in de 
vertrouwelijke bijlage. 
Samengevat is het zo: dat voor bijna alle betrokkenen de eigenlijke huurprijs daalt. 
De onderhoudskosten zijn vergelijkbaar met de actuele tarieven die het ZPW 
hanteert. Ze verschillen door hetgeen wordt aangeboden op de diverse locaties. 
 
 
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 beslist om de SMVH de volmacht te geven volgende clausule in hun contract 
op te nemen:  
“Door de ondertekening van deze overeenkomst eindigt het lopende huurcontract 
met Zorgpunt Waasland en daardoor de wederzijdse verplichtingen in dit verband. 
Behoudens eventuele huurachterstand.” 
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10. (NDP) GAW PEERKENSHOF - OPNAMEOVEREENKOMST  - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
De opnameovereenkomst van de Groep assistentiewoningen (GAW) Peerkenshof 
in Haasdonk werd in de Raad van bestuur van 16 juni 2021 reeds goedgekeurd.  
Intussen zijn de flats in gebruik en is gebleken dat de energievoorzieningen centraal 
aangeleverd worden.  
Dit maakt dat het Zorgpunt deze kosten draagt, maar via een supplement zal 
doorrekenen aan de huurder.  
 
 
Motivatie 
 
De wijziging van de huurprijs en verrekening van de energiekosten voor de GAW 
Peerkenshof vergen een aanpassing van de opnameovereenkomst.  
 
 
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 keurt de aangepast opnameovereenkomst voor GAW Peerkenshof in 
Haasdonk goed.  
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11. (NDP) GAW CRUYNAERSHOF - OPNAMEOVEREENKOMST  - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
De opnameovereenkomst van de Groep assistentiewoningen (GAW) Cruynaershof 
in Vrasene werd in de Raad van bestuur van 16 juni 2021 reeds goedgekeurd.  
Intussen zijn de flats in gebruik en is gebleken dat de energievoorzieningen centraal 
aangeleverd worden.  
Dit maakt dat het Zorgpunt deze kosten draagt, maar via een supplement zal 
doorrekenen aan de huurder.  
 
 
Motivatie 
 
De wijziging van de huurprijs en verrekening van de energiekosten voor de GAW 
Cruynaershof vergen een aanpassing van de opnameovereenkomst.  
 
 
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 keurt de aangepast opnameovereenkomst voor GAW Cruynaershof in 
Vrasene goed.  
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12. (NDP) AANVRAAG ERKENNING GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN 
(GAW) 
 T PARKZICHT- GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
Bij de ontwikkeling van de site Populierenhof heeft het OCMW Sint-Niklaas de 
beslissing genomen om nieuwe assistentiewoningen te realiseren.  
Initieel zouden er 14 flats gerealiseerd worden op de site, maar door de 
omschakeling van een aantal flats naar mantelzorgflats, zullen 7 flats erkend 
worden als assistentiewoning.  
De realisatie zit in de ontwikkeling van de hele site met een woonzorgcentrum, een 
dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum bij de bouwonderneming Ibens.   
 
 
Motivatie 
 
De werken vorderen en naderen de finalisatie. De Wachtlijst werd intussen 
aangeschreven en Kandidaat bewoners gecontacteerd.  
Het gebouw zou tegen 01/11/2021 in gebruik genomen kunnen worden.  
Er zal dus een erkenning aangevraagd worden voor GAW flats ’t Parkzicht, Turkyen 
2B te 9100 Sint-Niklaas voor 7assitentiewoningen.  
 
 
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 
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Art. 1 beslist tot het aanvragen van de erkenning van de groep 
assistentiewoningen, flats ‘t Parkzicht met 7 eenheden met ingang van 01 
november 2021.  
Het zorgpunt Waasland gaat hiermee ook de verbintenis aan om binnen de 
gestelde termijn te voldoen aan de geldende erkenningsvoorwaarden.  
 
13. (LVR) OPVOLGINGSRAPPORTERING- KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
 
Vanuit de regelgeving wordt een rapportering gevraagd die focust op de opvolging 
van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen, 
actieplannen en acties. De decreetgever versterkt hiermee de inhoudelijke 
rapportering naar de raad en legt een verplichte tussentijdse rapportering op over 
de uitvoering van het meerjarenplan.  
 
Motivatie 
 
Deze opvolgingsrapportering is een onderdeel van de beleids- en beheerscyclus. De 
vaststelling van de kredieten en de aanpassing ervan zijn geïntegreerd in het 
meerjarenplan en de verplichte jaarlijkse aanpassing ervan. De rapportering in 
bijlage, focust echter op het weergeven van een stand van zaken van de uitvoering 
van het geplande prioritair beleid.  
 
Advies 
Kennisname van de opvolgingsrapportering op het Dagelijks Bestuur van 24 
augustus 2021. 
 
Wetgeving 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van lokale en provinciale besturen. 
Het ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale 
besturen.  
 
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:  
Raad van Bestuur 
BESLUIT: eenparig 
 
Art. 1 Kennis te nemen van de opvolgingsrapportering. 
 
14. VARIA  
 
Varia 1: Project Aging For all (Odisee) 
Bij Odisee loopt een project, Aging For All, waarbij sprake is van een bewegings- en 
voedingskalender. De lokale dienstencentra zouden hebben meegewerkt op dit te 
ontwikkelen. De Raad Van Bestuur vraagt hierover geïnformeerd te worden. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
Varia 2: Hybride vergaderen 
Er wordt gevraagd of het huishoudelijk reglement van het ZPW volstaat om hybride 
te vergaderen - zoals bij de RvB in de toekomst.  
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname 
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.33 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen       Maxime Callaert 
algemeen directeur      voorzitter 
 


