
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 03 JULI 2019 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
2. (TVD) KLACHTENPROCEDURE - GOEDKEURING 
Naar aanleiding van de fusie van verschillende zorgdiensten binnen Zorgpunt Waasland 
worden de werkwijzen en procedures systematisch bekeken en vernieuwd of aangepast 
waar nodig. De klachtenprocedure werd volledig uitgewerkt om te komen tot een uniforme 
procedure voor heel Zorgpunt Waasland. De procedure met bijhorende documenten worden 
voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om: 

- Kennis te nemen van de voorgestelde klachtenprocedure die van toepassing is op 
alle diensten en voorzieningen van Zorgpunt Waasland en deze goed te keuren. 

- Kennis te nemen van de bijhorende documenten en deze goed te keuren. 
 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
3. (KB - ID667) ADMINISTRATIE EN VOORZIENINGEN VAN ZPW - 
HOSPITALISATIEVERZEKERING  - WIJZE VAN GUNNEN - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt voorgesteld om de hospitalisatieverzekering voor Zorgpunt Waasland te 
hernieuwen, zodat er vanaf 1 januari 2020 één polis is voor al het personeel.  
 
Er wordt voorgesteld om te gunnen via een onderhandelingsprocedure met mededinging: dit 
is een 2-stapsprocedure waarbij geïnteresseerden zich kandidaat stellen via een 
selectieleidraad. De weerhouden kandidaten krijgen vervolgens een lastenboek  om een 
offerte in te dienen. Het lastenboek zal nog worden voorgelegd aan het bestuur. 
De selectieleidraad wordt nu uitgestuurd en vanaf eind augustus het lastenboek.  
 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
4. PROJECT TANDEM - PRINCIPIEEL AKKOORD 
Aan de raad wordt voorgesteld om principieel akkoord te gaan met een samenwerking 
tussen het ZPW en Tandem .Dit is een project in samenwerking met de Vlaamse Vereniging 
van Tandartsen en de stad Sint-Niklaas, waarbij tandheelkundige zorg wordt versterkt aan 
mensen met een laag inkomen. 
 
In de komende vakantieperiode kunnen dan de afspraken nader worden uitgewerkt en 
voorbereid, zodat er in het najaar een ontwerp-overeenkomst kan worden voorbereid. 
Tevens zal dan bekeken worden in hoeverre er –vanuit De Plataan – ook een dienstverlening 
kan zijn naar de bewoners van de woonzorgcentra van cluster Oost. 



 
5. (MA) DATACENTER GEMEENTE BEVEREN/ZPW - GOEDKEURING 
In zitting van het dagelijks bestuur van 02.04.2019 werd voorgelegd dat de gemeente 
Beveren verschillende scenario’s had onderzocht en tot de conclusie kwam dat een 
datacenter ‘on premises’ met een managed services-partner voor ZPW en gemeente 
Beveren samen het voordeligst zou zijn. Er werden in de nota van de gemeente enkele 
ramingen opgemaakt. Die nota werd destijds als bijlage toegevoegd aan de agenda. 
Het bestuur is tijdens die zitting akkoord gegaan dat het ZPW een gelijkaardige oefening 
zou doen en dus bekijken welke scenario’s mogelijk zouden zijn met welke partners. 
 
Er wordt tijdens de zitting een uiteenzetting gegeven over de stand van zaken. 
 
Er wordt voorgesteld kennis te nemen van de complexiteit, de scenario’s die op tafel liggen 
en de offerte voor scenario cloud-oplossing.  
Er kan op dit moment een keuze gemaakt worden tussen: 

- Cloudoplossing obv offerte CS aan 51.10 euro per user per maand (excl. btw) en een 
éénmalige investeringskost van 48.140 euro excl. btw. Wat inbegrepen is en wat 
niet, komt duidelijk naar voren in de vragenlijsten. Doorlooptijd is vrij kort; tegen 
september operationeel. 

- Datacenter ‘on premises’ met ‘managed services’ voor beide besturen samen zonder 
dat er op dit moment reeds concrete afspraken zijn. Doorlooptijd: gemeente Beveren 
kan tegen september hardware voorzien, beslissing managed services partner tegen 
eind september. 

- Nog geen keuze te maken qua scenario maar de oefening verderzetten opdat 
‘appelen met appelen kunnen worden vergeleken’  en dus samen met de gemeente 
Beveren gesprekken aangaan met CS. We willen echter benadrukken dat het nodig 
is om snel tot een keuze van scenario’s te komen. Dit houdt in dat we in de komende 
maanden mogelijks een extra zitting van Raad van Bestuur zullen bijeenroepen om 
de beslissing te nemen. 

Elke keuze kent zijn eigen voor- en nadelen. Consequenties per keuze zullen hoe dan ook 
impact hebben.   
 
Ondertussen worden nog verdere onderhandelingen gevoerd. 
 
Aan het bestuur wordt omwille van de tijdsdruk voorgelegd: 
De bevoegdheid om de te nemen beslissing in het dossier te delegeren aan het Dagelijks 
Bestuur.  
Gelet op de hoogdringende omstandigheden een extra zitting van de Raad van Bestuur te 
beleggen. Nadien wordt een terugkoppeling gedaan naar de Raad van Bestuur en de 
beslissing wordt bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 
 
 



 
 
PERSONEEL 
6. BEROEPSCOMMISSIE - SAMENSTELLING - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt voorgesteld om een beroepscommissie voor beroepsprocedures samen 
te stellen en deze kenbaar te maken. 
 
Op grond van artikel 55 van de RPR, waarbij de Raad van Bestuur de leden van de 
beroepsinstantie zal aanstellen, worden aangeduid: 
- één personeelslid van de personeelsdienst (andere dan verantwoordelijken HRM), met 
expertise in personeelsevaluatie: Isabelle Van de Voorde 
- twee leden van het directiecomité van de zorgvereniging: Filip Thyssen (te vervangen door 
Vincent Rollé) en Nele De Pagie (te vervangen door Christof Van den Bergh).  
- één lid van het managementteam van één van de aangesloten besturen: Bruno De Vos 
- een secretaris-notulist die niet deelneemt aan de besprekingen noch aan de beoordeling. 
 
VARIA 
 


