
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 29 JANUARI 2020 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

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

2. (CVDB) WOONZORGCENTRA - OPNAMEBELEID EN OPNAMEPROCES - 
GOEDKEURING 
Bij opstart van het Zorgpunt Waasland werd de nota met het opnamebeleid voor de 
woonzorgcentra goedgekeurd.  
De voorbije maanden heeft een werkgroep dit verder geconcretiseerd naar het te concreet te 
doorlopen proces van aanmelding tot effectieve opname in het WZC.  
Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd de aangepaste nota ‘opnamebeleid 
woonzorgcentra’ goed te keuren. 
 
3. (KB 671) ZPW - POSTVERWERKING - BESLISSING NIET-GUNNING  
Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd goedkeuring te geven dat we niet deelnemen in 
het raamcontract van Stad Brugge en zelf een procedure zullen opstarten in 2020. 
 
4. (KB 747) ZPW - PRINCIPE BELEVERING VAN KOUDE DRANKEN - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt gevraagd: 
 

- kennis te nemen van een aantal principes voor het dossier koude dranken.  
- Goedkeuring te geven aan de principes zodat een lastenboek opgemaakt kan 

worden.  
 
5. (MA) INDIENEN SUBSIDIEAANVRAAG VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN - 
BEKRACHTIGING 
15 januari 2020 was de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het bekomen van 
subsidies ten bedrage van max. 60% van de investeringskost van de energiebesparende maatregelen 
waarvoor het Zorgpunt via het VEB potentieelscans had laten uitvoeren. In de Raad van bestuur van 
12 november 2019 werd hierover een toelichting gegeven door het VEB. 
Principe van de oproep is dat een organisatie tot 500.000 euro aan VIPA-subsidies kan krijgen voor 
maatregelen die uit de potentieelscan voortkomen en een terugverdientijd hebben van >5 jaar en < 50 
jaar. Bijkomende subsidie is mogelijk via een uitgebreid dossier bij VIPA, maar de subsidie behelst dan 
maximaal 30% van de investeringskost per maatregel. 
In zitting van het Dagelijks Bestuur van 14 januari 2020 werd besproken welke maatregelen er het 
best in aanmerking komen voor een subsidieaanvraag. Het bestuur ging akkoord met scenario A 
volgens de toelichtende nota. De subsidieaanvragen werden dezelfde avond ingediend. 
Tevens werd  het voorstel goedgekeurd om bijkomende gratis haalbaarheidsstudies voor het plaatsen 
van zonnepanelen te laten uitvoeren. 
Aan de raad wordt gevraagd de beslissing van het Dagelijks Bestuur d.d. 14.01.2020 te willen 
bekrachtigen. 
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