
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 20 OKTOBER 2021 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

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

2. (RDW 3906) ZPW - RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN 
INBOUWKOELKASTEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN WIJZE VAN 
GUNNING 
In alle voorzieningen van Zorgpunt Waasland zijn koelkastjes aanwezig op de 
bewonerskamers.  In een aantal voorzieningen zijn de oudere modellen aan vervanging toe 
of dienen op regelmatige basis defecte modellen vervangen te worden.   
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd: 
- Kennis te nemen en goedkeuring te verlenen aan het bestek. 
- Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijze van gunnen: vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.   
 
3. (KB 3924) ZPW - LEVEREN VAN MAALTIJDEN AAN HUIS - GOEDKEURING 
KANDIDATEN EN LASTENBOEK  
De huidige overeenkomst vervalt op 31/01/2022. Een nieuwe procedure werd opgestart. 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd het verslag van nazicht van de kandidaatstellingen 
en het lastenboek  goed te keuren. 
 
4. (MA) STUDIEOPDRACHT CATERING - OVERLEG STRATEGISCHE WERKGROEP - 
KENNISNAME 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van het 
dagelijks bestuur om de huidige contracten te verlengen gezien de timing van het project 
‘studieopdracht catering’ en hiervoor verder af te stemmen met Sodexo. 
Daarnaast wordt gevraagd kennis te nemen van de presentatie van het studiebureau 
Spacewell tijdens het overleg van de strategische werkgroep van 28 september 2021. 
 
5. (JVB 3939) ZPW - FIETSLEASE PERSONEEL - GOEDKEURING SELECTIE KANDIDATEN, 
BESTEK EN DELEGATIE AAN DB 
Het verslag van nazicht van de selectie van de kandidaten wordt goedgekeurd, evenals het 
bestek dat aan de geselecteerde kandidaten wordt bezorgd. In het kader van de urgentie 
van het dossier (start 1/1/2022) wordt gevraagd delegatie te verlenen aan het dagelijks 
bestuur voor de goedkeuring van de gunning. 
 
6. (JVB 3932) ZPW - WASSERIJDIENSTEN - GOEDKEURING SELECTIE KANDIDATEN 
Het verslag van nazicht van de selectie van de kandidaten wordt goedgekeurd. Aan de raad 
wordt gevraagd delegatie te verlenen aan het dagelijks bestuur voor de goedkeuring van het 
bestek. 
 
 



INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

7. (EV) VERSCHILLENDE VOORZIENINGEN - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST HUUR 
PARKEERPLAATSEN - GOEDKEURING 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de schriftelijke overeenkomst 
huur parkeerplaatsen voor de interne bewoners van de voorzieningen AW Hof ter Noten, 
WZC Wissekerke, WZC De Notelaar, WZC Briels en SF De Beuken. 
 
8. (TVD) POPULIERENHOF - VERHUUR IN ONROERENDE STAAT - AKKOORD 
Het Populierenhof is een gebouw, waarvan het bouwproces na 1 oktober 2018 is begonnen. 
Daarop wordt de verhuur in onroerende staat toegepast, om een BTW voordeel te kunnen 
behouden. De formele stappen om daartoe de beslissing te kunnen nemen, liggen nu voor. 
Dat is een contract voor de verhuur in onroerende staat van het WZC en de 
assistentiewoningen die het ZPW uitbaat. 
 
9. (NDP) ZPW - EEN ÉÉNGEMAAKTE KARWEIDIENST: VISIE EN STAPPENPLAN - 
GOEDKEURING  
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld de visie voor een karweidienst goed te keuren 
en in te stemmen met de uitwerking van het stappenplan om te komen naar een 
ééngemaakte karweidienst.  
 
10. (NDP) UPGRADE ELEKTRONISCH BEWONERSDOSSIER - GOEDKEURING 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om de upgrade van Corilus naar CareConnect 
Intocare te verlengen voor 2 jaar en een aanbestedingsdossier te starten voor het 
elektronisch bewonersdossier. 
 
11. (NDP) ZPW - SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST ZORGFLAT  - GOEDKEURING 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld de schriftelijke verblijfsovereenkomst voor de 
zorgflat goed te keuren. 
 
12. (LVR) RAPPORTERING ZELFEVALUATIEOEFENING ZPW 2021 - KENNISNAME 
In gevolge het vastgestelde kader organisatiebeheersing ZPW waarin bepaald werd om om 
de drie jaar een zelfevaluatie- oefening te doen aan de hand van de leidraad van Audit 
Vlaanderen én de wettelijke verplichting om jaarlijks te rapporteren aan de Raad Van 
Bestuur inzake organisatiebeheersing, wordt het rapport over de zelfevaluatie in bijlage 
toegevoegd. Aan de Raad Van Bestuur wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.  
 
PERSONEEL 

13. (GVN) STATUTAIRE BENOEMING - GOEDKEURING 
Binnen Zorgpunt Waasland zijn een aantal medewerkers tewerkgesteld met een dubbel 
statuut, deels statutair en deels contractueel. Er wordt voorgesteld om voor deze 
medewerkers hun statutaire prestatiebreuk uit te breiden met het aantal uur waarvoor zij 
momenteel een bijkomend contract hebben. 
 
VARIA 

14. VARIA  
 


