
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 12 NOVEMBER 2019 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 
1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 
 
2. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
3. (MA) VEB - ENERGIEPRESTATIEDIAGNOSE OP MAAT VAN WZC DE NOTELAAR - 
PRESENTATIE 
Nicolas Van Hauwermeiren, klantverantwoordelijke bij het VEB, geeft een presentatie over 
de dienstverlening van het VEB en het project ‘potentieelscans’ aan de hand van het rapport 
van WZC De Notelaar. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om ook voor de recentere gebouwen een energiescan te 
kunnen uitvoeren: hieruit kunnen regeltechnische aanpassingen worden voorgesteld die 
eveneens een impact hebben op de CO2-uitstoot en het verbruik.  
Het gaat om volgende gebouwen: 

▪ WZC Briels 
▪ WZC Craeyenhof 
▪ WZC Gerda 
▪ Dienstencentrum Den Aftrap 
▪ Dagcentrum De Stroom 

 
FINANCIËN 
4. (VR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2019 - AKKOORD 
Ieder bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen. Afhankelijk van 
wat er aangepast moet worden, zal een interne kredietaanpassing volstaan, of zal het 
meerjarenplan worden gewijzigd. 
Als er enkel kredieten worden verschoven binnen een hoofdfunctie van de exploitatie kan 
dat gebeuren met een interne kredietaanpassing, zolang: 
• het totaal van de ontvangsten en uitgaven van de hoofdfunctie gelijk blijft; 
• er geen kredieten worden opgenomen voor uitgaven waarvoor op het budget nog 
geen kredieten waren opgenomen; 
• de afspraken bij het meerjarenplan niet worden geschonden. 
 
In alle andere gevallen is een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk. 
Kredietverschuivingen kunnen gebeuren buiten goedkeuring van de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering. Niettemin zijn deze voor de volledigheid mee opgenomen in het 
document. 
 
Door de opstartfase lagen een aantal kosten in de rubrieken goederen, en leveringen en 
diensten lager dan voorzien (546.572,86 euro). Deze kredieten worden voor 483.301,86 
euro verschoven naar de personeelskosten (contractuele medewerkers boven budget), voor 



30.561,00 euro naar verkeersbelastingen (geen vrijstelling meer) en voor 32.710 euro naar 
bankkosten (gebruik kaskrediet). 
 
Ook bij de opbrengsten is er een verschuiving. Op vraag van het Agentschap Binnenland 
Vlaanderen wordt de basistegemoetkoming (22.489.393,56 euro) niet meer geboekt onder 
de rubriek werkingsopbrengsten, maar onder werkingssubsidies. 
 
Naast verschuivingen zijn er ook een aantal aanpassingen in het exploitatiebudget. Zowel de 
personeelskosten als de basistegemoetkoming stijgen evenredig met ongeveer 76.000,00 
euro. 
 
De investeringstoelages van Beveren en Sint-Niklaas blijven onveranderd. De toelages van 
Kruibeke en Zwijndrecht stijgen met respectievelijk 100.108,50 euro en 422.200,00 euro. In 
de bundel vindt u een overzicht van de investeringen. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld akkoord te gaan om de voorgestelde aanpassing aan het 
meerjarenplan 2019 voor te leggen aan de algemene vergadering van 20 november 2019. 
 
5. MJP 2020 - 2025 - PRINCIPIEEL AKKOORD 
Het meerjarenplan 2020 – 2025 wordt toegelicht tijdens de zitting. Er wordt voorgesteld om 
akkoord te gaan dit voor te leggen aan de algemene vergadering van 20 november 2019. 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
6. (NDP) REGIONALE DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG -
AANPASSING TARIEVEN - GOEDKEURING 
Door de oprichting van Zorgpunt Waasland op 1 januari 2019 zijn de 3 bestaande diensten 
gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) van de OCMW’s van Beveren, St-Niklaas en 
Zwijndrecht samengevloeid tot één RDGAT (Regionale DGAT). Het agentschap van Zorg en 
Gezondheid geeft een nieuwe RDGAT één jaar de tijd om te voldoen aan de 
erkenningsvoorwaarden. Dit maakt dat de werking van de 3 voormalige diensten op elkaar 
moet worden afgestemd tegen 31/12/2019.  
De verschillen werden in kaart gebracht en een voorstel werd geformuleerd. 
Aan de raad wordt voorgesteld om de nieuwe tarieven toe te passen met ingang van 
01/01/2020 en om de aanpassingen aan de werking dienstencheques met ingang van 
01/01/2020 door te voeren. 
 
7. (TVD) WZC WISSEKERKE - OMSCHAKELEN SOFTWARE ZORGREGISTRATIE NAAR 
CARE SOLUTIONS - AKKOORD 
In het woonzorgcentrum Wissekerke verloopt de administratie via het (Cevi-)programma 
RBS en de zorgregistratie via het softwareprogramma Care Solutions.  

Aangezien er veel problemen zijn met het inpassen van het programma RBS in de 
boekhouding van het ZPW, o.a. door de gebrekkige opvolging en ondersteuning vanuit Cevi 



wordt voorgesteld om in Kruibeke de administratie én de zorgregistratie via Care Solutions 
te laten verlopen.  

Care Solutions heeft een offerte gestuurd om die omschakeling te doen. De kostprijs ervan is 
21.001,60 euro (inclusief BTW). Dit omvat de kostprijs voor één jaar en de omschakeling 
(inclusief opleiding). Dan vervalt de kostprijs van RBS. Die bedraagt per maand 1.385,13 
euro. Op jaarbasis is dat 16.621,56 euro (inclusief BTW) 

Dat betekent dat de omschakeling zichzelf binnen ongeveer 15 maanden terugverdient. 

 
8. (KB 667) HOSPITALISATIEVERZEKERING VOOR HET PERSONEEL - TOEWIJZING -
GUNNING 
Zorgpunt Waasland wenst voor zijn personeelsleden een hospitalisatieverzekering af te 
sluiten. Er werd een prijsvraag gevoerd volgens de mededingingsprocedure met 
bekendmaking waarbij het de bedoeling was om te onderhandelen over de offertes.  
 
Aanvankelijk werd de keuze basisdekking of uitgebreide waarborg voorzien. Die keuze bleek 
een negatieve impact te hebben op de premietarieven en de administratieve werklast. 
Daarom werd bij de onderhandeling prijs gevraagd voor de uitgebreide waarborg voor 
iedereen, zonder keuze te laten. Dit had een gunstig effect op de tarieven, net zoals het 
verhogen van de vrijstelling van 75 EUR naar 125 EUR wanneer men zich in een 
éénpersoonskamer laat opnemen.  
 
Uiteindelijk werd voor dit voorstel een BAFO (best and final offer) gevraagd die op 7 
november uiterlijk ingediend moet worden.  
 
Aan de raad wordt voorgesteld om: 

- kennis te nemen van de onderhandelingsprocedure die gevoerd werd en het voorstel 
tot toewijzing.  

- goedkeuring te geven aan de meest voordelige BAFO, nl. het voorstel van Belfius 
Bank en verzekeringen, waarbij de vrijstelling in een éénpersoonskamer 125 EUR 
bedraagt.  
 

 
9. (KB) CLUSTER WEST - LEVERING ELEKTRICITEIT - KOPPELING CONTRACT WASE 
WIND AAN CONTRACT BEVEREN - GOEDKEURING 
Het contract met Wase Wind voor belevering van elektriciteit voor cluster west loopt af op 
31 december 2019. Voor de voorzieningen van Beveren is er momenteel nog een contract 
lopende met Wase Wind tot 31 december 2020. 
 
Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd: 

- Om de voorzieningen van Sint-Niklaas toe te voegen aan het contract van Beveren.  
- Om kennis te nemen dat in 2020 een nieuwe aankoopprocedure wordt opgestart of 

er gezocht wordt naar een aankoopcentrale waaruit energie afgenomen kan worden.  
 



INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
10. (KB 703) EXTERN MAGAZIJN - AANSTELLEN LOGISTIEKE PARTNER - KENNISNAME 
KANDIDATEN EN GOEDKEURING BESTEK 
Toelichting: 

Aangezien vanaf 1 januari 2020 de centrale belevering van verbruiksgoederen vanuit het 
stadsmagazijn van de Stad Sint-Niklaas wordt stopgezet, dient Zorgpunt Waasland een 
raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren en beheren van verbruiksgoederen door 
middel van aanlevering op afdelingsniveau.  

De logistieke partner die hiervoor aangesteld zal worden, dient in te staan voor het artikel- 
en stockbeheer, alsook de wekelijkse levering van verbruiksgoederen op afdelingsniveau 
binnen de voorzieningen, zodat dit proces binnen de voorzieningen efficiënt kan verlopen.  

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas is ook geïnteresseerd in het dossier. Zorgpunt 
Waasland zal daarom als aankoopcentrale optreden in het dossier. De wijze van gunnen die 
gevoerd wordt is de mededingingsprocedure met bekendmaking.  

Aan de Raad wordt gevraagd: 

- Kennis te nemen van de kandidaten die geselecteerd werden en het lastenboek 
zullen ontvangen.  

- Het lastenboek goed te keuren.  

11. (FT) DOSSIER ERKENNING ZORGBEROEP KINESITHERAPEUT - INSTELLEN 
PROCEDURE - AANSTELLEN ADVOCAAT - AKKOORD 
Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan een verzoek tot nietigverklaring in te 
dienen bij de Raad van State voor de negatieve beslissing omtrent de erkenning van een 
kinesitherapeut in WZC Het Lindehof. 
Aan de raad wordt voorgesteld GD&A Advocaten aan te stellen om de belangen te 
behartigen van Zorgpunt Waasland. 
 
PERSONEEL 
12. (AM) ONREGELMATIGE PRESTATIES - VOORSTEL 
Aan de raad wordt gevraagd een beslissing te nemen over het voorstel om vanaf 1 januari 
2020 een uniforme vergoedingsregeling voor onregelmatige prestaties toe te passen. 
 
 
13. (GVN) BETREKKING PREVENTIEADVISEUR - OPENVERKLARING 
Aan de raad wordt voorgesteld om de betrekking van preventieadviseur (A1a-A3a) open te 
verklaren bij wijze van aanwerving. 
 
VARIA 
14. VARIA  
 


