
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 05 JUNI 2019 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
FINANCIËN 

2. (VR) BUDGETRAPPORTERING 
De budgetrapportering zal worden toegelicht tijdens de zitting. 
 
PATRIMONIUM 

3. (MA) ENERGIEPRESTATIEDIAGNOSES OP MAAT VIA VEB - KENNISNAME EN 
GOEDKEURING 
 

Aan de raad wordt voorgesteld, naar aanleiding van het rapport van het VEB van de 
uitgevoerde EnergieprestatieDiagnose op maat van wzc Boeyé-Van Landeghem:  

- de maatregelen met een TVT < 5 jaar ook effectief uit te voeren gezien de opbrengst 
ervan op korte termijn;  

- de energiebesparende maatregelen (EBM) met een terugverdientijd (TVT) > 5 jaar 
mee op te nemen als investeringsvoorstel in het meerjarenlan; 

- bij een volgende subsidieronde in te tekenen op de oproep voor subsidiëring van de 
EBM’s met een TVT > 5 jaar; 

- dit duurzaam beleid door te trekken naar de andere gebouwen binnen het Zorgpunt 
Waasland. 

 

 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

4. (TVD) 'T PUNT - CONTRACT POSTPUNT LAMSTRAAT - VERNIEUWING 
Aan de raad wordt voorgesteld om de voorzitter en algemeen directeur te machtigen  het 
nieuwe contract met B-Post te ondertekenen. En de administratie opdracht te geven de 
werking van het Postpunt grondig te evalueren om in de zomer 2020 met een businessplan 
te komen 

 
 
5. (TVD) BEHEERSOVEREENKOMST ZORGPUNT WAASLAND - ALGEMEEN EN 
SPECIFIEK DEEL - KENNISNAME BESLUITEN MOEDERBESTUREN - GOEDKEURING BHO 
Aan de raad wordt voorgesteld om de beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en 
de moederbesturen Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht goed te keuren. 
De beheersovereenkomst bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel per 
moederbestuur. 
 



Er wordt gevraagd kennis te nemen van de besluiten in Beveren (26 maart 2019), Kruibeke 
(25 maart 2019) en Zwijndrecht (25 april 2019) waar de beheersovereenkomst 
goedgekeurd werd. 
 
De beheersovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van juni in Sint-
Niklaas. 
 
PERSONEEL 

6. (TVD) CAMPAGNE VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN BUDGET - VOORSTEL 
Op korte termijnzijn er bijna 10 extra verplegenden en verzorgenden nodig . Momenteel zijn 
die aantallen al krap én in 2019 studeren er geen (bachelor)verpleegkundigen af. Het wordt 
dus een ‘war on talent’. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan om 10.000 euro te voorzien voor een 
campagne om verpleegkundigen en verzorgenden aan te werven.  En om de 
selectieprocedure voor hoofdverpleegkundige, waarvoor recent de eerste oproepen zijn 
verspreid, te verlengen en gelijkertijd de mogelijkheid te openen voor bachelors om zich voor 
deze functies kandidaat te stellen. 
 
VARIA 

7. VARIA  
 


