
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 24 FEBRUARI 2020 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
FINANCIËN 
2. (VR) MAANDELIJKSE KOST KLEINE KOSTENREKENING - GOEDKEURING 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om een maandelijkse administratieve kost van 
10 EUR aan te rekenen voor een kleine kostenrekening voor bewoners die niet ten laste zijn 
van het OCMW. 
 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
3. (KB 720) ZPW - AANSTELLEN LOGISTIEKE PARTNER - GUNNING 
Aangezien vanaf 1 juli 2020 de centrale belevering van verbruiksgoederen vanuit het 
stadsmagazijn van de Stad Sint-Niklaas wordt stopgezet, heeft Zorgpunt Waasland een 
aanbestedingsprocedure opgestart om een leverancier aan te stellen die alle 
verbruiksgoederen kan leveren en beheren op afdelingsniveau. De voordelen hiervan werden 
reeds bij de opstart van Zorgpunt Waasland, in kaart gebracht door Elien Van de Wiele, 
directeur van de woonzorgcentra. (zie bijlage) 
 
De logistieke partner die hiervoor aangesteld zal worden, dient in te staan voor het artikel- 
en stockbeheer, alsook de wekelijkse levering van verbruiksgoederen op afdelingsniveau 
binnen de voorzieningen, zodat dit proces binnen de voorzieningen zo efficiënt mogelijk kan 
verlopen.  
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas is ook geïnteresseerd in het dossier. Zorgpunt 
Waasland treedt op als aankoopcentrale optreden in het dossier. De wijze van gunnen die 
gevoerd werd is de mededingingsprocedure met bekendmaking.  
 
2 firma’s dienden een offerte in en werden uitgenodigd om een demo te geven. Uit de 
beoordeling van de gunningscriteria blijkt dat de firma Hospital Logistics als beste uit de 
procedure komt.  
 
Zodra de opdracht logistieke partner wordt gegund, zal de uitwerking een belangrijke impact 
hebben op de organisatie. Volgende zaken: 

- Budgettair: we streven naar een all-in prijs voor alle producten, die door de grote 
schaal waar Hospital Logistics aan kan aankopen, gunstig is. Indien we zelf 
contracten afsluiten met leveranciers, wordt een toeleveringsfee aangerekend, voor  
incontinentiemateriaal bedraagt dit 7%; 

- Budgettair: door het standardiseren van het productgamma en uniformiseren binnen 
de verschillende wzc’s worden kosten onder controle gehouden en vereenvoudigt dit 
de werking bv. Zelfde instructiefiches voor iedereen.  

- Voorraadbeheersing: een besparing wordt gerealiseerd omdat enkel de stock die 
gebruikt zal worden in de voorziening aanwezig is. Zo worden vervallen producten 



vermeden, of producten met oneigenlijk verbruik, overvolle stockageruimten,… Er is 
bovendien geen telwerk meer nodig van de bestellers.  

- Voorraadbeheersing: er zullen cijfers met managementinfo beschikbaar zijn. 
- Interne werking: een belangrijke besparing wordt gerealiseerd doordat men zich kan 

richten op de zorg ipv op het facilitaire. Interne diensten hoeven zich niet meer met 
de bestellingen bezig te houden, 1x per week wordt via een scanner een bestelling 
doorgegeven, waardoor het bestelproces zeer eenvoudig wordt.  

- Interne werking: omdat er wekelijks nog slechts 1 bestelling naar de logistieke 
partner  vertrekt, zijn er minder bestellingen en bijgevolg minder facturen te 
verwerken in de boekhouding. Het administratieve proces wordt eenvoudiger.  

 
De aankoopdienst zal samen met de logistieke partner en in overleg met de 
productverantwoordelijken voor de verschillende categorieën van producten, het gamma  
saneren en uniformiseren.  
De voorzieningen zullen ontlast worden van de administratieve taken. De sterkere efficiëntie 
van het proces zal dus ook in de boekhouding voelbaar zijn.  
 
De aankoopdienst zal, samen met de productverantwoordelijken, via maandelijkse 
rapportering de evolutie van de aankoopbudgetten per categorie en voorziening mee 
opvolgen, alsook de tevredenheid van de service van de dienstverlener en de tevredenheid 
van het assortiment mee opvolgen.  
 
Het verslag van nazicht wordt integraal toegevoegd.  
 
Aan de Raad wordt gevraagd: 

- Goedkeuring te geven aan de procedure die gevoerd werd, inclusief het verslag van 
nazicht. 

- Goedkeuring te geven aan de meest voordelige BAFO, nl. het voorstel van Hospital 
Logistics.  

 
 
 
PERSONEEL 
4. (TVD) PENSIOENOVEREENKOMSTEN 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld de bilaterale pensioenovereenkomst tussen de 
OCMW’s van de moederbesturen en het Zorgpunt Waasland goed te keuren en akkoord te 
gaan met de onderlinge overeenkomst tussen het OCMW Beveren, het OCMW Kruibeke, 
het OCMW Sint-Niklaas, het OCMW Zwijndrecht en het Zorgpunt 
 
VARIA 
5. VARIA  
 


