
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2020 
 
BESLOTEN ZITTING 
GOEDKEURING 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de vorige zitting. 
 
FINANCIËN 
2. (VR) DEBITEURENBELEID - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de procedure rond debiteurenbeleid. 
Aangezien de huidige procedure vruchten afwerpt, opteren we er voor om het bestaande 
debiteurenbeleid te behouden, te versterken en verder uit te werken. Uit de werking en de 
benchmark blijkt dat een structurele inbreng van de zorg een meerwaarde kan zijn voor het 
huidige debiteurenbeleid.  
Via een maandelijkse werkgroep proberen we de situatie van de wanbetaler in kaart te 
brengen en acties te ondernemen op maat van de wanbetaler. De werkgroep kan het 
Dagelijks Bestuur adviseren tot schorsing van de dienstverlening en/of gerechtelijke 
stappen. Het doel van de zitting bij de vrederechter is om te komen tot een minnelijke 
schikking en de uitvoerbaarheid door deurwaarder te laten opnemen. 
Bij niet naleving van de gemaakte afspraken bij de vrederechter wordt het dossier 
doorgestuurd naar een gerechtsdeurwaarder. 
 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
3. (JVB) FACILITY - AANKOOP VAN SOFTWAREPAKKET VOOR FACILITAIR BEHEER - 
BESTEK - GOEDKEURING 
In de raad van 25 maart 2020 werd het opstarten van de overheidsopdracht voor diensten, 
zijnde software voor facilitaire opvolging op te starten. De gunningswijze en de 
selectieleidraad werden goedgekeurd. Op het moment van deze goedkeuring werd er nog 
gewerkt aan het bestek.  
 
Het bestek (lastenboek) werd opgesteld in overleg met de verschillende stakeholders 
(technische dienst, ICT, aankoopdienst…).  
 
Aan de raad van bestuur wordt gevraagd: 

- Het bestek in bijlage goed te keuren.  
- De delegatie aan het dagelijks bestuur, om de geselecteerde kandidaten uit te 

nodigen tot het indienen van een offerte, te bevestigen. 
- Opstarten van de onderhandelingsprocedure met de geselecteerde kandidaten (die 

een regelmatig offerte indienden) goed te keuren. 
 
 
  



INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
4. (FT) ADDENDUM BEHEERSOVEREENKOMST ZORGPUNT WAASLAND - 
MOEDERBESTUREN - SPECIFIEKE SAMENWERKING GEMEENTE BEVEREN -  
GOEDKEURING 
Aan de raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het addendum bij de 
beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en de OCMW’s van Beveren, Kruibeke, 
Sint-Niklaas en Zwijndrecht – specifieke samenwerking met gemeente Beveren. 
 
 
5. (MVGR) DE BRON - ERKENNING RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP - 
KENNISNAME 
Aan de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen dat door de correctiefase 2 de subsidies 
voor de Bron zullen dalen in 2020 en 2021 en vanaf 2022 terug licht zullen toenemen. 
En kennis te nemen dat de vergunde zorgaanbieder Zorgpunt Waasland een RTH-erkenning 
heeft verworven ten bedrage van 50,89 punten met ingang van 1 januari 2020;  
 
 
 
6. (MA) STOPZETTING DIENSTVERLENING STADSMAGAZIJN SINT-NIKLAAS - 
ORGANISATIE DIENST LOGISTIEK - UITBREIDING FORMATIE - GOEDKEURING 
Op 18 oktober 2019 heeft ZPW een schrijven ontvangen van stad Sint-Niklaas betreffende 
de stopzetting van hun dienstverlening vanuit het stadsmagazijn en de stadsgarage en de 
vraag tot overname van enkele personeelsleden. 
 
De administratieve nota als bijlage geeft weer hoe ZPW tot een voorstel gekomen is. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om: 

- Kennis te nemen van het takenpakket dat vanuit stad Sint-Niklaas overkomt naar 
ZPW.  

- Goedkeuring te verlenen om de formatie van ZPW voor de technische dienst uit te 
breiden met 2 VTE om de continuïteit van de diensten te waarborgen. 

- Akkoord te gaan met het voorstel om binnen de organisatie van de technische 
diensten een team op te richten van medewerkers die puur logistieke en transporten 
binnen ZPW uitvoeren en dit overkoepelend voor het hele ZPW. 

  
PERSONEEL 
7. (GVN) DIGITALE ORGANISATIE SELECTIEPROCEDURES - AKKOORD 
Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de selectieprocedures die 
eveneens kunnen georganiseerd worden op een digitale manier volgens het voorgelegde 
stappenplan. 
 
 
8. (GVN) OPENVERKLARING VACATURE DIRECTEUR ZORG- KENNISNAME 
Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de vacature voor directeur 
zorg (niveau A5a-A5b) via aanwerving, bevordering alsook intern en externe 
personeelsmobiliteit. Er geldt een wervingsreserve voor de duur van twee jaar. 



 
VARIA 
9. (TVD) CORONA- STAVAZA 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de uiteenzetting van de algemeen 
directeur over de stand van zaken in zake Covid-19 binnen het Zorgpunt Waasland. 
 
10. VARIA  
 


