
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 25 AUGUSTUS 2021 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
FINANCIËN 

2. (DDR) - VERLENGING VAN DE KREDIETLIJN - GOEDKEURING 
In het eerste semester van 2021 had het Zorgpunt, zoals voorzien, liquiditeitsproblemen bij 
de uitbetaling van het vakantiegeld. In de loop van het jaar voorziet de prognose terug een 
liquiditeitstekort in december, bij de uitbetaling van de eindejaarspremie. 
Daarom wordt aanbevolen de huidige kredietlijn bij Belfius aan dezelfde gunstige 
voorwaarden te verlengen met 1 jaar. 
 
3. (DDR) FINANCIËLE RESULTATEN Q2 2021 - KENNISNAME 
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. 
Inkomsten, uitgaven & liquiditeit liggen in lijn der verwachtingen na een half boekjaar. 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

4. (KB 3924) ZPW - LEVEREN VAN MAALTIJDEN AAN HUIS - WIJZE VAN GUNNEN EN 
GOEDKEUREN SELECTIELEIDRAAD 
Het huidige contract voor het leveren van warme maaltijden aan huis loopt op 31/01/2022 
af. Daarom dient een nieuwe overheidsopdracht opgestart te worden. Er wordt voorgesteld 
een mededingingsprocedure met onderhandeling te voeren, met Europese publicatie. De 
opdracht zal lopen over de periode van 4 jaar, nl. van 01/02/2022 tem 31/01/2026. 
 
Zorgpunt Waasland zal optreden als aankoopcentrale voor volgende besturen: OCMW 
Lokeren, Sleutelzorg Temse en OCMW Waasmunster. 
De totale opdracht voor alle besturen wordt voor 4 jaar geraamd op 2.545.286,20€ excl. 
BTW of 2.698.003,37€ incl. 6% BTW.  
Voor Zorgpunt Waasland bedraagt de raming op jaarbasis 380.782,25€ excl. BTW of 
403.629,185€ incl. 6% BTW.  
 
Aan de raad wordt gevraagd: 

- Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijze van gunnen, nl. de 
mededingingsprocedure met onderhandeling.  

- Goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde selectieleidraad.  
 
 
 



5. (MA/JVB - 3932) WASSERIJDIENSTEN - GUNNINGSWIJZE EN GOEDKEURING 
SELECTIELEIDRAAD 
Zorgpunt Waasland dient een aanbesteding te voeren voor het aanstellen van een 
dienstverlener voor het huren en/of wassen van werkkledij, residentenwas en plat linnen.  
 
Met het oog op een uniforme regeling voor het hele Zorgpunt werd eerder een 
transitieperiode overbrugd naar aanleiding van de beslissing van de raad in haar zitting van 
9 oktober 2019. Er zal nu een dossier gevoerd worden 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 met grijze en/of rode 
broek) ook in het nieuwe contract zal gevraagd worden, gelet op de levensduur van de 
recent aangeschafte kledij. Het nieuwe dossier zal starten in maart 2022. 
 
De raming bedraagt 700.000,00 euro op jaarbasis, ofwel 3.500.000,00 euro over de 
volledige looptijd. De uitgave is voorzien in het exploitatiebudget. 
 
Op dit moment wordt, in overleg met de betrokken diensten, nog gewerkt aan het bestek en 
de meetstaat.  
 
Aan de raad wordt voorgesteld om: 

- De gunningsprocedure (mededingingsprocedure met onderhandelingen) en de 
selectieleidraad goed te keuren. 

- Delegatie verlenen aan het dagelijks bestuur voor de goedkeuring van het bestek en 
de selectie van de kandidaten. 

 
6. (JVB/MA/TDW) FIETSLEASE PERSONEEL - GOEDKEURING GUNNINGSWIJZE EN 
SELECTIELEIDRAAD 
Op 14 april werd in het Belgisch Staatsblad het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering 
van 12 maart 2021 gepubliceerd. Het besluit creëert de mogelijkheid voor lokale besturen 
om personeelsleden vakantiedagen, eindejaarstoelage en/of fietsvergoeding te laten 
inruilen.  
 
Het dagelijks bestuur sprak in de 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. 
 
Fietsleasing past naadloos in het personeelsbeleid en de waarden van ZPW. We willen een 
duurzame en nabije organisatie zijn die een eerlijk, transparant én ook flexibel loonpakket 
aanbiedt aan de werknemers.  
 
 
 



Het Zorgpunt wil de fietslease aanbieden vanaf 1 januari 2022.  
 
Aan de raad wordt gevraagd om: 

• 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 te bevestigen; 

• akkoord te gaan om de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure 
met onderhandeling; 

• akkoord te gaan met de selectieleidraad zoals opgesteld door de aankoopdienst; 
• delegatie te verlenen aan het dagelijks bestuur voor de goedkeuring van het bestek 

en de selectie van de kandidaten (gelet op de ambitieuze timing van het dossier). 
 
7. (FT) ZPW - GUNNING VOOR DE OPMAAK VAN EEN VOORSTUDIE VAN EEN 
MASTERPLAN MBT INRICHTING ADMINISTRATIE - KENNISNAME 
Er werd een overheidsopdracht gestart voor de aanduiding van een studiebureau voor de 
opmaak van een voorstudie van een masterplan mbt de centrale administratie. De 
overheidsopdrachtenprocedure werd gevoerd en een voorstel tot gunning opgemaakt. Het 
Dagelijks Bestuur beslist op 24 augustus 2021 over de gunning die ter kennis wordt 
gebracht aan de Raad van Bestuur. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

8. (NDP) WOONZORGCENTRA ZPW - SCHRIFTELIJKE OPNAME-OVEREENKOMST  - 
GOEDKEURING 
Er is een aangepaste versie van de schriftelijke opnameovereenkomst voor de 
woonzorgcentra die ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
 
9. (NDP) ST-ROCHUS - OPZEG HUURCONTRACTEN  - AKKOORD 
Het Zorgpunt Waasland geeft volmacht aan de Sint-Niklase Maatschappij voor huisvesting 
om de contracten voor St-Rochus stop te zetten. 
 
10. (NDP) GAW PEERKENSHOF - OPNAMEOVEREENKOMST  - GOEDKEURING 
Het Zorgpunt Waasland keurt de aangepaste opnameovereenkomst voor GAW 
Peerkenshof in Haasdonk goed.  
 
11. (NDP) GAW CRUYNAERSHOF - OPNAMEOVEREENKOMST  - GOEDKEURING 
Het Zorgpunt Waasland keurt de aangepaste opnameovereenkomst voor GAW 
Cruynaershof in Vrasene goed.  
 
12. (NDP) AANVRAAG ERKENNING GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN (GAW) 
 T PARKZICHT- GOEDKEURING 
Het Zorgpunt Waasland vraagt een erkenning aan voor de groep van assistentiewoningen, 
Flats ’t Parkzicht, Turkyen 2B te 9100 Sint-Niklaas voor 7 eenheden met ingang van 01 
november 2021.  
 
 



13. (LVR) OPVOLGINGSRAPPORTERING- KENNISNAME 
In gevolge de wettelijke verplichting om jaarlijks een tussentijdse rapportering te doen over 
de stand van zaken van het geplande prioritair beleid van het eerste semester, wordt in 
bijlage het rapport toegevoegd. Er wordt aan de Raad Van Bestuur gevraagd hiervan kennis 
te nemen. 
 
VARIA 

14. VARIA  
 


