
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 25 MAART 2020 
 
BESLOTEN ZITTING 
GOEDKEURING 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
2. (OJ 747) ZPW - AANKOOP VAN KOUDE DRANKEN - WIJZE VAN GUNNEN EN  
SELECTIELEIDRAAD - GOEDKEURING 
Zorgpunt Waasland dient een prijsvraag te voeren voor het aanstellen van een 
drankenhandelaar voor de aankoop en belevering van koude dranken. 
Het enige lopende contract, voor cluster west, loopt ten einde op 30/04/2020.   
 
De mededingingsprocedure met bekendmaking is de wijze van gunnen die gevoerd wordt. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om: 

- De gunningsprocedure en selectieleidraad goed te keuren 
 
3. (KB 772) ZPW - AFSLUITEN VAN VERZEKERINGEN - WIJZE VAN GUNNEN EN 
SELECTIELEIDRAAD - GOEDKEURING  
Momenteel zijn de verzekeringspolissen per oorspronkelijk moederbestuur nog verschillend. 
Behalve voor de hospitalisatieverzekering, zijn er nog geen overkoepelende polissen en 
voorwaarden voor Zorgpunt Waasland.  
 
Het lastenboek zal bestaan uit 4 percelen waarin de verzekeringspolissen ondergebracht 
kunnen worden: Personen, materiële schade, brand/patrimonium, auto/vloot. Door een 
prijsvraag voor verzekeringen te organiseren, wordt er per perceel een polis afgesloten met 
duidelijk, uniforme voorwaarden voor heel Zorgpunt Waasland.  
 
Aan de raad wordt gevraagd : 

- Goedkeuring te geven omtrent de gunningsprocedure: mededingingsprocedure met 
onderhandeling met Europese bekendmaking.  

- Kennis te nemen van de selectieleidraad 
- Kennis te nemen van het feit dat Zorgpunt Waasland mogelijks zal optreden als 

aankoopcentrale voor Stad Sint-Niklaas, OCMW Sint-Niklaas, Politie Sint-Niklaas, 
Hulpverleningszone Waasland, vzw Azalee voor perceel 4, nl. auto/vloot.  

 
4. (JVB) FACILITY - AANKOOP VAN SOFTWAREPAKKET VOOR FACILITAIR BEHEER - 
WIJZE VAN GUNNEN EN SELECTIELEIDRAAD - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt voorgesteld om de overheidsopdracht voor diensten zijnde software voor 
facilitaire opvolging op te starten, om de werking van de technische diensten van Zorgpunt 
Waasland (ZPW) te optimaliseren.  
 
Als gunningswijze wordt voorgesteld om de mededingingsprocedure met bekendmaking te 
hanteren. Dit gelet op de noodzaak om te onderhandelen omwille van de complexiteit van 
het dossier in combinatie de raming van 500.000,00€ die – over een volledige looptijd van 



10 jaar – het drempelbedrag overstijgt. De mededingingsprocedure met bekendmaking is 
een onderhandelingsprocedure in twee fasen waarbij je in eerste instantie overgaat tot een 
oproep tot kandidaatstelling aan de hand van de selectieleidraad. In tweede instantie 
worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd tot het indienen van een offerte. 
 
Als bijlage de selectieleidraad die integraal deel uitmaakt van de opdrachtdocumenten. De 
selectieleidraad wordt – mits goedkeuring van RVB – gepubliceerd op 26.03.2020. De 
kandidaatstellingen en een voorstel van selectie zal vervolgens worden voorgelegd aan het 
bestuur, om de geselecteerde kandidaten vervolgens offertes te laten indienen aan de hand 
van het bestek. 
 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd: 

- Goedkeuring te geven omtrent de gunningsprocedure: mededingingsprocedure met 
onderhandeling met Europese bekendmaking.  

- Kennis te nemen van de selectieleidraad. 
 De beslissingsbevoegdheid inzake goedkeuring van de selectie van kandidaten te 

mandateren aan het dagelijks bestuur.  
 
 
5. (MA) KRUIBEKE - VERLENGING CONTRACT CATERINGDIENSTEN SODEXO - 
GOEDKEURING 
Aan de raad wordt voorgesteld om het contract met de firma Sodexo voor de uitbating van 
de keuken en de bereiding van maaltijden in wzc Wissekerke te verlengen met een jaar. 
Huidig contract loopt tot 31/03/2020 en kan volgens de bepalingen van het bestek nog een 
jaar verlengd worden. 
Verlenging is aangewezen omdat de visie mbt cateringdiensten binnen het Zorgpunt nog 
ontwikkeld dient te worden; momenteel is men alvast gestart met de inventarisatie van elke 
keukenwerking als basis voor die visievorming. 
 
Ook in Beveren is er met dezelfde firma een overeenkomst: de gunning hiervoor was op 
22.07.2011. De startdatum van de 10-jarige looptijd is nooit formeel vastgelegd, volgens 
het bestek had dit in de sluitingsbrief moeten vastgelegd worden, maar hier werd enkel 
genoteerd dat dit op een later moment zou gebeuren. Volgens nazicht facturen is men vanaf 
mei 2012 aan Sodexo beginnen betalen; uitgaande van mei 2012 als startdatum, loopt het 
contract in Beveren tot eind april 2022. 
 
 
6. (MA) WZC CRAEYENHOF EN VOORZIENINGEN BEVEREN - AFNAME OP 
RAAMOVEREENKOMST ZBA VOOR AANSCHAF BROADCASTCENTER EN TV'S - 
GOEDKEURING 
Aan de raad wordt voorgesteld om een afroep te doen op de raamovereenkomst van 
Zorgbedrijf Antwerpen met Screen Services waarbij we voor wzc Craeyenhof kiezen voor 
een systeem van digitale tv zoals in Beveren en Kruibeke, nl. aankoop van een 
broadcastcenter en huur van tv’s; voor Beveren wordt voorgesteld om huidige huurkosten af 
te kopen via start van een nieuwe huur voor grotere 40 inch tv’s en dit om tegemoet te 
komen aan de vragen van de residenten zelf. Uitgaven zijn voorzien in de budgetten, ook de 



uitgave voor grotere tv’s in Beveren is mogelijk zonder een echte impact op het budget mits 
een huur van 8 jaar. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
7. ZPW - DOSSIER ORGANISATIEBEHEERSING - KENNISGEVING GUNNING 
Het directiecomité zal begeleid worden in het ontwikkelen van een 
organisatiebeheersingsplan. Het dagelijks bestuur van 17 maart 2020 heeft dit dossier 
gegund aan de firma Legatus. 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de gunning van het 
dossier organisatiebeheersing.  
 
VARIA 
8. (TVD) CORONA - STAND VAN ZAKEN 
De raad neemt kennis van de maatregels die getroffen zijn ten gevolge van Corona. 
 
9. VARIA  
 


