
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 09 OKTOBER 2019 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
2. (TVD) CONTRACT PROBIS - GOEDKEURING 
Het dagelijks bestuur heeft de offerte voor het jaar 2019-2020 van Probis, voor een bedrag 
van 23.105 euro (exclusief BTW) principieel goedgekeurd.  
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om deze beslissing te bekrachtigen. 
 
FINANCIËN 

3. (TVD) MJP - STAND VAN ZAKEN 
Aan de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de algemene timing van het 
meerjarenplan 2020 – 2025. 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 

5. (KB 650) LEVEREN VAN VOORGEDOSEERDE GENEESMIDDELEN EN 
PARAFARMACEUTISCHE PRODUCTEN - GUNNING  
In de Raad van Bestuur van 9 april 2019 werd de gunningswijze en het lastenboek 
goedgekeurd voor het leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutische 
producten, met een raming van 400.000€ op jaarbasis.  
 
De gunningsprocedure die gevoerd werd, is de mededingingsprocedure met 
onderhandeling, die omwille van de specifieke omstandigheden kan toegepast worden.  
 
3 firma’s stelden zich kandidaat en dienden een offerte in. Met de 3 firma’s werd 
onderhandeld.  
 
Uit het verslag van nazicht blijkt dat de economisch meest voordelige (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, werd ingediend door M.D.D. PHARMA NV, Avenue 
Pasteur 2 te 1300 Wavre. Zij geven een korting van 36% op de officiële prijzen 
(kortingspercentage op de publieksprijs van niet-terugbetaalbare producten). De huidige 
korting die in Sint-Niklaas van toepassing  is, bedraagt 22,5%. 
 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om:  

- Kennis te nemen van het verslag van nazicht dd. 24 september 2019 voor het 
leveren van voorgedoseerde geneesmiddelen en parafarmaceutische producten . 

- Bovenstaande opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest 
voordelige offerte, zijnde M.D.D. PHARMA NV, Avenue Pasteur 2 te 1300 Wavre 
tegen een korting van 36% op de officiële prijzen (kortingspercentage op de 
publieksprijs van niet-terugbetaalbare producten) . 

 
 



6. (MA) WASSERIJCONTRACTEN: AANKOOP/HUUR WERKKLEDIJ EN ONDERHOUD 
PLAT LINNEN - GOEDKEURING 
Het Zorgpunt heeft contracten met drie wasserijen:  

- Dumoulin voor de huur van werkkledij en plat linnen, het onderhoud van 
residentenwas, werkkledij en plat linnen in cluster west (tot maart 2022) 

- Dumoulin voor het onderhoud van plat linnen in Kruibeke (verlengd) 
- Cleanlease voor het onderhoud van plat linnen in Beveren. (tot 31.12.2019) 
- Gaverland voor onderhoud van residentenwas, werkkledij en plat linnen.  

 
In cluster oost werd werkkledij aangekocht. De raamovereenkomst voor de aankoop van 
kledij liep in de zomermaanden ten einde. In cluster west wordt kledij gehuurd via de 
wasserij. Dit contract met Dumoulin loopt tot maart 2022. De kledij in cluster west en in 
Beveren is dezelfde. In Kruibeke is men toe aan nieuwe kledij. In Zwijndrecht werd de kledij 
onlangs vernieuwd, heel ander model dan in cluster west en Beveren. 
 
Beveren en Kruibeke doen de was in eigen beheer. Het onderhoud van het plat linnen wordt 
uitbesteed. In Beveren loopt het contract met Cleanlease op 31.12.2019 ten einde. 
 
Met het oog op het ontwerp van een uniforme regeling voor het hele Zorgpunt  en om 
tijdens de transitieperiode een goede regeling te hanteren wordt – in overleg met de 
betrokken firma’s en diensten -  aan de raad voorgesteld om:  

- het contract met Dumoulin open te trekken naar cluster oost zodat er continuïteit is in 
het voorzien van werkkledij. Hierbij zal kledij voortaan gehuurd worden aan dezelfde 
huurprijs als in cluster west. Het contract loopt af in maart 2022. De kledij wordt 
echter gehuurd op 5 jaar; kledij zal in 2022 nog een zekere restwaarde hebben. Na 
afrekening van de restwaarde zal  ZPW eigenaar worden van de kledij.  

- het contract met Cleanlease voor het onderhoud van het plat linnen te verlengen voor 
Beveren. Voorgesteld wordt om de verlenging te voorzien tot einde looptijd contract 
Dumoulin (maart 2022). De vertegenwoordiger heeft alvast een addendum bezorgd 
(zie bijlage) waarbij tevens werd ingegaan op onze vraag om een prijsdaling in te 
bouwen gezien de verlenging. 

- Situatie in Zwijndrecht te behouden zoals ze is: contract via Gaverland. 
- Tegen maart 2022 één nieuwe aanbesteding te organiseren voor zowel cluster west 

als oost, rekening houdende en met het gegeven dat er in cluster oost ook wasserijen 
in eigen beheer zijn en dat het huidig model van werkkledij (model Mondriaan met 
grijze en/of rode broek) ook in een volgend contract zal gevraagd worden aangezien 
de nieuwere werkkledij nog een tijdje mee kan. 
 

Aan de raad wordt gevraagd de  voorgestelde werkwijze goed te keuren. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

8. ALLE VOORZIENINGEN - SAMENWERKINGSPROJECT TAND-EM SINT-NIKLAAS - 
AKKOORD 
De Raad van Bestuur van 3 juli 2019 ging akkoord om het project Tand-em op te starten.  
Aan de raad wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en een 
lid van de stuurgroep aan te duiden. 



 
VARIA 

9. VARIA  
 


