
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 23 DECEMBER 2020 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

2. (KB 794) ZPW - LEVERING VAN ELEKTRICITEIT VIA INTERWAAS - GOEDKEURING 
GUNNING 
In de Raad van Bestuur dd. 23/09/2020 werd de opdracht “raamcontract voor de aankoop 
van 100% lokale groene elektriciteit” gedelegeerd aan Interwaas. Interwaas heeft de 
prijsvraag afgerond en de raad van bestuur van Interwaas zal in de zitting van 9 december 
2020 over gaan tot gunning van de opdracht aan Wase Wind voor de periode 2021-2023.  
Interwaas geeft mee dat de offerte van Wase Wind, welke de goedkoopste prijs is, in 
vergelijking met de tarieven van 2017 met een kwart gestegen is. De verklaring hiervoor is 
dat de Endex toen stond aan ong. 33 euro / MWh, vandaag aan 44 euro / MWh. De stroom 
is duurder geworden, de marge voor de leverancier is verkleind. 
 
Aan de Raad wordt gevraagd: 

- Het verslag van nazicht, opgesteld door Interwaas, goed te keuren.  
- Akkoord te gaan met het voorstel om de opdracht te gunnen aan Wase Wind voor 

de periode van 2021-2023. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

3. (FT) INKANTELING VZW SOCIALE ECONOMIE BEVEREN IN ZPW - GOEDKEURING 
Een geïntegreerde klusjesdienst voor het hele gebied van het ZPW betekent een 
inhoudelijke meerwaarde voor het bereiken van de doelstelling om iedereen zo lang mogelijk 
in de vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. De raad van bestuur verklaarde zich 
principieel akkoord om de klusjesdienst te integreren i het Zorgpunt Waasland.  
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld akkoord te gaan met de inkanteling van de vzw 
Sociale Economie Beveren vanaf 1 januari 2021 en de voorliggende overeenkomst goed te 
keuren, dit betekent een overdracht van alle activiteiten van de SEB samen met de 3 
personeelsleden, alle noodzakelijke werkingsmiddelen (activa) en klantenbestand conform 
de (EU) Richtlijn 2001/23 en CAO 32 (bis) over te dragen naar het Zorgpunt Waasland. 
 
4. (NDP) AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERKING - GOEDKEURING 
De raad van bestuur heeft de vrijwilligerswerking goedgekeurd. Naar aanleiding van deze 
aangepaste werking, is er een nieuwe afsprakennota opgemaakt. Het is de bedoeling om 
aan alle vrijwilligers deze nieuwe afsprakennota voor te leggen en te laten ondertekenen.  
 
5. (NDP) WOONZORGCENTRA - SERVICEFLATS - DAGVERZORGINGSCENTRA - 
INDEXERING DAGPRIJZEN - GOEDKEURING 
In 2019 heeft de Raad van Bestuur gekozen voor het principe om jaarlijks, met als peildatum 
1 januari, alle prijzen aan te passen aan de gezondheidsindex. 



Om dat principe te kunnen toepassen, moet nog wel jaarlijks een formele beslissing worden 
genomen. Die formele beslissing ligt nu voor. 
 
 
6. (NDP) WZC POPULIERENHOF - AANPASSING VOORAFGAANDE VERGUNNING  - 
GOEDKEURING 
Het WZC Populierenhof is erkend onder het nummer CE 1187 voor de capaciteit van 
maximaal 80 woongelegenheden en onder het nummer VZB 2324 voor de maximale 
capaciteit van 55 woongelegenheden met een bijkomende erkenning en onder het nummer 
KCE 1187 voor 2 bedden kortverblijf.  
Op 28 februari 2017 werd een voorafgaande vergunning verleend voor 135 
woongelegenheden, ter vervanging van het woonzorgcentrum Populierenhof voor 78 
woongelegenheden en WZC De Gerda voor 57 woongelegenheden.  
De verhuis naar de nieuwbouw is gepland eind 2021/begin 2022. De extra 57 bedden zijn 
niet opgenomen in de erkennings- en omzettingskalender die vastligt tot 2025.  
 
Om toch met een capaciteit van 118 woongelegenheden op te starten in de nieuwbouw is 
het voorstel om 40 woongelegenheden van één van onze voorzieningen WZC De Plataan 
intern te verschuiven en vanaf 01/01/2022 in te zetten in het WZC Populierenhof.  
 
Daarom de vraag aan de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland om 
 
Art.1 Een aanpassing aan te vragen tot wijziging voorafgaande vergunning WZC 

Populierenhof (CE 1187) naar 118 woongelegenheden waarvan 78 
woongelegenheden ter vervanging van het woonzorgcentrum Populierenhof en 40 
woongelegenheden van het woonzorgcentrum De Plataan (CE 1462). 

Art. 2 Een capaciteitsvermindering aan te vragen voor het WZC De Plataan (CE 1462) van 
118 woongelegenheden naar 78 woongelegenheden.  

 
 
7. (NDP) WZC POPULIERENHOF - AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING 
KORTVERBLIJF - GOEDKEURING 
Het WZC Populierenhof is erkend onder het nummer CE 1187 voor de capaciteit van 
maximaal 80 woongelegenheden en onder het nummer VZB 2324 voor de maximale 
capaciteit van 55 woongelegenheden met een bijkomende erkenning en onder het nummer 
KCE 1187 voor 2 bedden kortverblijf.  
Eind 2021/begin 2022 zal de nieuwbouw in gebruik genomen worden en zullen de huidige 
bewoners verhuizen naar deze nieuwbouw.  
Er is voor het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum een voorafgaande vergunning 
aangevraagd.  
Er moet voor de 2 bedden kortverblijf nog een aanvraag ingediend worden.  
 
 
 



8. (NDP) BEPALING DAGPRIJS SERVICEFLATS EN OUDERENWONINGEN - BEPALEN 
DAGPRIJS - GOEDKEURING 
Het OCMW Beveren en OCMW Sint-Niklaas zijn in overleg met het Zorgpunt Waasland 
bezig met de realisatie van een aantal bouwprojecten.   
Deze zijn de realisatie van de site in Vrasene, Haasdonk en Nieuwkerken. Ook is het 
Zorgpunt dit jaar gestart met de renovatie van de bestaande ouderenwoningen 
in Sinaai en Belsele.,Omdat de werken vorderen en medio volgend jaar in gebruik kunnen 
genomen worden, is een prijsbepaling nodig. Voor de prijsbepaling en het wachtlijstbeheer, 
is een voorstel uitgewerkt dat vertrekt van de reeds goedgekeurde visie en missie voor de 
ouderenzorg.  
 
Er wordt aan de raad van bestuur gevraagd de dagprijzen goed te keuren voor de 
gerenoveerde ouderenwoningen in Belsele en Sinaai, de assistentieflats Bokkenhof, de 
assistentieflats Populierenhof, de assistentieflats in Vrasene en Haasdonk.  
De nieuwe prijzen zullen vanaf de ingebruikname toegepast worden.  
 
9. (LVR) AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING EN ERKENNING LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM DE BEUKEN - GOEDKEURING 
Op de RVB van 3 juni 2020 werd de visie en concretisering van de visietekst mbt. buurtzorg 
ZPW toegelicht en goedgekeurd. In navolging daarvan werden de aanvragen voor 
voorafgaande vergunningen voor LDC’s De Beuken, Vrasene en Haasdonk voorbereid. De 
infrastructuur voor Sabot blijkt niet volledig conform de erkenningsvoorwaarden. Bijgevolg 
nemen we Sabot nog niet mee in de erkenningsaanvragen. Afhankelijk van de 
noodwendigheden en voorwaarden zullen we bekijken of Sabot als antennepunt best 
aansluit bij De Beuken, Vrasene of Haasdonk.  
Na de toekenning van de voorafgaande vergunningen, zullen de erkenningen aangevraagd 
worden. 
 
Om deze aanvragen te kunnen vervolledigen wordt aan de Raad Van Bestuur gevraagd: 
- een rechtsgeldige beslissing te nemen tot uitbating van deze lokale dienstencentra.  
- de intentieverklaringen tot samenwerkingverbanden met OCMW Beveren, psychiatrisch 
dagcentrum Sint-Lucia, Samana en Okra goed te keuren en te ondertekenen. 
 
10. (LVR)  AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING EN ERKENNING LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM HAASDONK - GOEDKEURING 
Op de RVB van 3 juni 2020 werd de visie en concretisering van de visietekst mbt. buurtzorg 
ZPW toegelicht en goedgekeurd. In navolging daarvan werden de aanvragen voor 
voorafgaande vergunningen voor LDC’s De Beuken, Vrasene en Haasdonk voorbereid. De 
infrastructuur voor Sabot blijkt niet volledig conform de erkenningsvoorwaarden. Bijgevolg 
nemen we Sabot nog niet mee in de erkenningsaanvragen. Afhankelijk van de 
noodwendigheden en voorwaarden zullen we bekijken of Sabot als antennepunt best 
aansluit bij De Beuken, Vrasene of Haasdonk.  



Na de toekenning van de voorafgaande vergunningen, zullen de aanvragen voor erkenning 
gebeuren. 
 
Om deze aanvragen te kunnen vervolledigen wordt aan de Raad Van Bestuur gevraagd: 
- een rechtsgeldige beslissing te nemen tot uitbating van deze lokale dienstencentra.  
- de intentieverklaringen tot samenwerkingverbanden met OCMW Beveren, psychiatrisch 
dagcentrum Sint-Lucia, Samana en Okra goed te keuren en te ondertekenen. 
 
 
11. (LVR) AANVRAAG VOORAFGAANDE VERGUNNING EN ERKENNING LOKAAL 
DIENSTENCENTRUM VRASENE - GOEDKEURING 
Op de RVB van 3 juni 2020 werd de visie en concretisering van de visietekst mbt. buurtzorg 
ZPW toegelicht en goedgekeurd. In navolging daarvan werden de aanvragen voor 
voorafgaande vergunningen voor LDC’s De Beuken, Vrasene en Haasdonk voorbereid. De 
infrastructuur voor Sabot blijkt niet volledig conform de erkenningsvoorwaarden. Bijgevolg 
nemen we Sabot nog niet mee in de erkenningsaanvragen. Afhankelijk van de 
noodwendigheden en voorwaarden zullen we bekijken of Sabot als antennepunt best 
aansluit bij De Beuken, Vrasene of Haasdonk.  
Na de toekenning van de voorafgaande vergunningen, zullen de aanvragen tot erkenning 
gebeuren. 
 
Om deze aanvragen te kunnen vervolledigen wordt aan de Raad Van Bestuur gevraagd: 
- een rechtsgeldige beslissing te nemen tot uitbating van deze lokale dienstencentra.  
- de intentieverklaringen tot samenwerkingverbanden met OCMW Beveren, psychiatrisch 
dagcentrum Sint-Lucia, Samana en Okra goed te keuren en te ondertekenen. 
 
 
PERSONEEL 

12. (TDW) AANPASSINGEN ARBEIDSREGLEMENT - GOEDKEURING 
Omdat in het voorbije jaar heel wat aanpassingen werden voorgesteld aan de 
rechtspositieregeling en het arbeidsreglement, wordt een aangepaste versie van het 
arbeidsreglement ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. De nieuwe versie zal 
vanaf 1 januari 2021 in werking treden. 
 
13. (TDW) STATUTAIRE BENOEMINGEN IN HET KADER VAN DE 
RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE - GOEDKEURING 
Met het oog op het minimaliseren van de jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage, waarbij het 
juiste evenwicht moet gevonden worden tussen de pensioenbijdragen en de pensioenlasten 
van de statutaire (gepensioneerde) personeelsleden, wordt voorgesteld om in de loop van 
2021 een examen te organiseren voor de benoeming van een 36-tal contractuele 
verpleegkundigen naar een statutaire benoeming.  



 
VARIA 

14. VARIA  
 


