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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 27 
JANUARI 2021 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Werken, leveringen en diensten 

2. (KB 839) WZC Wissekerke - renovatie productie sanitair warm water  (WKK) - 
goedkeuring gunning  
3. (OJ 819) ZW + SN - leveren van brood en banket - stopzetting 
4. (OJ) ZW + SN - leveren van brood en banket - selectieleidraad en gunningswijze 
-goedkeuring  
5. (KB 740) ZPW - afvalophaling en -verwerking - wijze van gunnen en 
selectieleidraad 
6. (MA) KR - verlenging contract catering in Kruibeke - goedkeuring 
Instellingen en algemeen beheer 

7. (FT) Directiecomité - transitieplan en organisatiedesign - toelichting door Stijn 
Lombaert 
8. (TVD) Privacycode voor ICT-medewerkers - bekrachtiging 
9. (NDP) WZC en kortverblijf Populierenhof - aanvraag infrastructuurforfait 
10. (NDP) WZC en kortverblijf Sint-Elisabeth - aanvraag infrastructuurforfait 
11. (NDP) WZC en kortverblijf De Linde - aanvraag infrastructuurforfait  
12. (MA) BV en KR - verhuring parkeerplaatsen - afsprakenkader en contracten - 
goedkeuring 
13. (MA) ZW, SN, BV - Studies zonnepanelen - kennisname, voorstel uitvoering 
installatie zonnepanelen via VEB - goedkeuring 
Personeel 

14. (TVD) VIA6-akkoord - aanpassing eindejaarspremie - goedkeuring 
15. (TVD) CRA-artsen - aanstelling 
16. (TVD) Schadeloosstelling wegens beroepsziekte voor medewerker WZC 
Craeyenhof  
17. (TVD) Schadeloosstelling wegens beroepsziekte voor medewerker WZC Briels 
18. (TVD) Schadeloosstelling wegens beroepsziekte voor medewerker WZC 
Craeyenhof 
19. (TVD) Schadeloosstelling wegens beroepsziekte voor medewerker WZC De 
Spoele 
20. (GVN) Financieel directeur - aanstelling 
Varia 

21. Varia  
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DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR 
 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

Dirk Van Esbroeck, Chris Vermeulen, Jeroen Verhulst, 
Dominique Tielens, Louis Verest , Els Eeckhaoudt, 
Filip Vercauteren, Sofie Heyrman, Christel Geerts, 
Denise Melis-De Lamper, Bert Verbraeken, raadsleden 
Luc Meyntjens, lid 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Transitiemanager 

VERONTSCHULDIGD: Dennis Van den Broeck , lid 
EXTRA 
AANWEZIGEN: 

 

 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van 
de vorige zitting; 
Er worden geen opmerkingen gemaakt; 
 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
BESLUIT: eenparig 

Besluit: de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
 
Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 23 december 

2020 wordt goedgekeurd. 
 
2. (KB 839) WZC WISSEKERKE - RENOVATIE PRODUCTIE SANITAIR WARM 
WATER  (WKK) - GOEDKEURING GUNNING  
 
Historiek en uiteenzetting 
In de oude stookplaats in wzc Wissekerke dienen 2 oudere ketels voor sanitair 
warm water dringend vervangen te worden.  
Via VEB werd een studie uitgevoerd om naast de vervanging van de gasketels ook 
een warmtekrachtkoppeling (WKK) te installeren. Via VEB werd studiebureau De 
Klerck aangewezen om het technisch lastenboek op te maken en de ontvangen 
offertes te evalueren.  
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Motivatie 
Studiebureau De Klerck heeft een verslag van nazicht van de ontvangen offertes 
opgemaakt.  
 
Advies 
Er wordt voorgesteld om aan de meest gunstige offerte te gunnen.  
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Renovatie productie sanitair warm water 
WZC Wissekerke (WKK)” werd gegund aan Studieburo De Klerck Engineering, 
Oud-Strijderslaan 14 te 8200 Brugge. 
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2020-839 opgesteld door 
de ontwerper, Studieburo De Klerck Engineering, Oud-Strijderslaan 14 te 8200 
Brugge. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 23 september 2020 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de openbare procedure. 
De aankondiging van opdracht 2020-533899 werd gepubliceerd op 30 september 
2020 op nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 3 november 2020 om 09.30 uur te 
bereiken. 
De verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 1 februari 2021. 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
- Celcio, Watlingtonstraat 1 te 9000 Gent; 
- Stallo, Eekhoekstraat 89 A te 9270 Laarne; 
- Steurbaut gebrs bvba, Steenbeekdries 1 te 9680 Maarkedal; 
- Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke; 
De ontwerper, Studieburo De Klerck Engineering, Oud-Strijderslaan 14 te 8200 
Brugge, stelde op 10 november 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
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De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op 
basis van de prijs), zijnde Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 8490 Jabbeke, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 174.865,50 excl. btw of € 185.357,43 incl. 
6% btw medecontractant. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de investeringsbudgetten. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes 

van 10 november 2020, opgesteld door de ontwerper, Studieburo De 
Klerck Engineering, Oud-Strijderslaan 14 te 8200 Brugge. 

Art. 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit 
van deze beslissing. 

Art. 3. De opdracht “Renovatie productie sanitair warm water WZC Wissekerke 
(WKK)” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige 
bieder (op basis van de prijs), zijnde Vandewalle nv, Vlamingveld 51 te 
8490 Jabbeke, tegen het nagerekende offertebedrag van € 174.865,50 
excl. btw of € 185.357,43 incl. 6% btw medecontractant. 

Art. 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2020-839. 

 
3. (OJ 819) ZW + SN - LEVEREN VAN BROOD EN BANKET - STOPZETTING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “Leveren van brood en banket” werd een bestek met 
nr. 2020-819 opgesteld door de ontwerper. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 396.904,38 excl. btw of 
€ 480.254,30 incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar. 
 
Advies 
Er werd bij opening van het dossier slechts 1 offerte ontvangen. Deze bleek 
substantieel onregelmatig te zijn door het ontbreken van nagenoeg alle gevraagde 
documenten.  
Bovendien werd melding gemaakt dat de geselecteerde firma, Ranson-Canniere, 
een offerte  opgeladen had in een verkeerd dossier. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
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De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 1 juli 2020 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De kandidaturen dienden het bestuur ten laatste op 5 augustus 2020 om 10.00 uur 
te bereiken. 
De aankoopdienst stelde op 3 september 2020 een verslag van nazicht van de 
kandidaturen op. 
Uit bijgaand proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 5 augustus 
2020 blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
- BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, LAMMERSAKKER 4 te 8700 TIELT 
- bvba Sibavo, Begoniastraat 11 te BB-9810 Eke-Nazareth 
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2020-819 opgesteld door 
de ontwerper. 
De Raad van Bestuur verleende in de zitting van 23 september 2020 goedkeuring 
aan het bestek, de lastvoorwaarden, het verslag van nazicht van de kandidaten en 
om de geselecteerde kandidaten uit te nodigen om een offerte in te dienen. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 1 december 2020 om 10.00 uur te 
bereiken. 
Bvba Sibavo diende zijn offerte tijdig en correct in.  Echter is deze offerte 
substantieel en niet-substantieel niet in orde door het ontbreken van het 
offerteformulier en de gevraagde toelichtingen betreffende de gunningscriteria.   
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art 1.  Dossier ID 819 Leveren van brood en banket stop te zetten en opnieuw de 

gunningsprocedure op te starten.  
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4. (OJ) ZW + SN - LEVEREN VAN BROOD EN BANKET - SELECTIELEIDRAAD EN 
GUNNINGSWIJZE -GOEDKEURING  
 
Historiek en uiteenzetting 
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de nota omtrent leveren van 
voeding opgesteld door de aankoopdienst dd. 26/05/2020.  Hierbij werd akkoord te 
gegaan 3 aparte dossiers te voeren, nl. algemene voeding, brood en banket en 
groenten en fruit. 
De uitgave voor de opdracht “Leveren van brood en banket” wordt geraamd op 
€ 396.904,38 excl. btw of € 480.254,30 incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar. 
 
Advies 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandelingen. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor 

de opdracht “Aankoop en leveren van brood en banket”, opgesteld door de 
aankoopdienst goed te keuren. De raming bedraagt € 396.904,38 excl. 
btw of € 480.254,30 incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar. 

Art. 2. Akkoord te gaan om bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de 
mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Art. 3. Akkoord te gaan dat de opdracht Europees bekend gemaakt zal worden. 
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Art. 4. Akkoord te gaan dat de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en 
bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

 
5. (KB 740) ZPW - AFVALOPHALING EN -VERWERKING - WIJZE VAN GUNNEN 
EN SELECTIELEIDRAAD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Momenteel zijn een aantal lopende overeenkomsten met private spelers vervallen. 
Bovendien gaf de intercommunale Ibogem aan dat Zorgpunt Waasland de private 
markt diende op te gaan omdat zij niet langer bedrijfsafval kunnen ophalen.  
Een prijsvraag dient opgestart te worden voor het ophalen en verwerken van afval 
voor de voorzieningen van Zorgpunt Waasland.  
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op 300.000 EUR per jaar op basis 
van de huidige cijfers.  
 
Motivatie 
Daarom is er nood aan om een nieuwe prijsvraag waarbij gestreefd wordt naar 
meer uniformiteit zodat er schaalvoordelen gecreëerd kunnen worden.  
 
Advies 
Aangezien de huidige situatie nog niet goed afgestemd is, wordt voorgesteld om 
een mededingingsprocedure met onderhandeling te voeren, die Europees 
gepubliceerd zal worden.  
 
Wetgeving 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen.  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, §1, 
1° c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen.  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 
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Art. 1 de selectieleiddraad goed te keuren, opgesteld door de aankoopdienst.  
Art. 2 de voorgestelde wijze van gunnen goed te keuren, nl. de 

mededingingsprocedure met onderhandeling, goed.  
Art. 3  kennis te nemen dat de opdracht Europees bekend gemaakt zal worden.  
 
6. (MA) KR - VERLENGING CONTRACT CATERING IN KRUIBEKE - 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het Zorgpunt heeft twee managementcontracten (Beveren en Kruibeke) voor de 
uitbating van haar keukens. Het contract van Kruibeke met de firma Sodexo voor 
uitbating van de grootkeuken loopt af 31.03.2021. Het contract van Beveren loopt 
tot en met 30.04.2022. 
Er is een oefening gaande waarbij een cateringvisie wordt uitgewerkt, deze is 
echter nog niet afgerond. 
 
Motivatie 
Het voorstel is om het huidig contract met Sodexo in Kruibeke te verlengen. De 
originele contractduur wordt daarbij overschreden. Dit is niet conform de wetgeving 
Overheidsopdrachten maar in het licht van de huidige ontwikkelingen is het niet 
aangewezen nu al een keuze te maken richting eigen beheer of nieuwe 
uitbesteding. Het is aangewezen om het resultaat van de oefening uit de werkgroep 
van de visie van catering af te wachten. 
 
Advies 
Het dagelijks bestuur keurde in zitting d.d. 12.01.2021 goed om huidig contract met 
Sodexo te verlengen en gelijk te trekken met de eindlooptijd van het contract in 
Beveren.  
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 het voorstel goed te keuren om huidig contract met Sodexo voor de 

uitbating van de grootkeuken in Kruibeke te verlengen tot en met 
30.04.2022. 
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7. (FT) DIRECTIECOMITÉ - TRANSITIEPLAN EN ORGANISATIEDESIGN - 
TOELICHTING DOOR STIJN LOMBAERT 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het directiecomité heeft een traject afgelegd onder begeleiding van Stijn Lombaert, 
managing partner Legatus. De bedoeling van het traject was om de bevoegdheden 
van de leden van het directieteam duidelijker af te bakenen en een model op te 
stellen voor de organisatieontwikkeling van Zorgpunt Waasland. 
Stijn Lombaert zal de huidige stand van zaken, digitaal toelichten tijdens de zitting. 
 
Motivatie 
 
 
Advies 
 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Kennisname van de toelichting van Stijn Lombaert. De raad van bestuur 

vraagt naar inzagerecht in de dossiers van het dagelijks bestuur. Dit dient 
besproken op het directiecomité en het dagelijks bestuur en nadien 
terugkoppelen naar de raad van bestuur hoe dit zal worden aangepakt.  

 
8. (TVD) PRIVACYCODE VOOR ICT-MEDEWERKERS - BEKRACHTIGING 
 
Historiek en uiteenzetting 
ICT-medewerkers hebben, uit hoofde van hun functie toegang tot veel informatie. 
Om naar de organisatie en de diverse gebruikers te garanderen dat zij daarvan geen 
misbruik maken is er een gedragscode opgesteld. Ook het correct gebruik van 
wachtwoorden is een onderdeel van de tekst. 
Het gaat om gebruikelijke bepalingen die van toepassing zijn op medewerkers van 
ICT diensten. Het ontwerp van de tekst komt van onze DPO, Sandra Claeys.  
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Motivatie 
Deze gedragscode regelt formeel de vertrouwelijkheid die van ICT-medewerkers 
verwacht wordt. 
 
Advies 
De informatieveiligheidscel van 11 januari 2021 heeft hieromtrent een positief 
advies uitgebracht. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 de specifieke gedragscode voor ICT-medewerkers van het Zorgpunt 

Waasland te bekrachtigen. 
 
9. (NDP) WZC EN KORTVERBLIJF POPULIERENHOF - AANVRAAG 
INFRASTRUCTUURFORFAIT 
 
Historiek en uiteenzetting 
De vervangingsnieuwbouw voor het woonzorgcentrum Populierenhof vorderen en 
de voorziene ingebruikname is voorzien tegen eind 2021.  
Jaarlijks is er vanuit de Vlaamse overheid een oproep tot het aanvragen van een 
infrastructuurforfait. In 2021 zal een zesde oproep uitgeschreven worden.  
 
Motivatie 
Het infrastructuurforfait betreft een extra subsidie van 5,19 euro per dag per 
woongelegenheid. Deze subsidie wordt toegekend voor onbepaalde duur, zolang 
de voorziening blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.  
Voor het indienen van deze aanvraag moeten er tijdig een aantal administratieve 
formaliteiten vervuld worden.  
Eén ervan is het nemen van de formele beslissing om het infrastructuurforfait aan te 
vragen.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité. 
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Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Het zorgpunt Waasland beslist tot het aanvragen van het 

infrastructuurforfait voor de vervangingsnieuwbouw Populierenhof voor 
120 woongelegenheden.  

 
10. (NDP) WZC EN KORTVERBLIJF SINT-ELISABETH - AANVRAAG 
INFRASTRUCTUURFORFAIT 
 
Historiek en uiteenzetting 
De vervangingsnieuwbouw voor het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth vorderen en 
voorziene ingebruikname is voorzien in juni 2021.  
Jaarlijks is er vanuit de Vlaamse overheid een oproep tot het aanvragen van een 
infrastructuurforfait. In 2021 zal een zesde oproep uitgeschreven worden.  
 
Motivatie 
Het infrastructuurforfait betreft een extra subsidie van 5,19 euro per dag per 
woongelegenheid. Deze subsidie wordt toegekend voor onbepaalde duur, zolang 
de voorziening blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.  
Voor het indienen van deze aanvraag moeten er tijdig een aantal administratieve 
formaliteiten vervuld worden.  
Eén ervan is het nemen van de formele beslissing om het infrastructuurforfait aan te 
vragen.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Om het infrastructuurforfait voor de vervangingsnieuwbouw Sint-Elisabeth 

voor 36 woongelegenheden aan te vragen.  
 
 
11. (NDP) WZC EN KORTVERBLIJF DE LINDE - AANVRAAG 
INFRASTRUCTUURFORFAIT  
 
Historiek en uiteenzetting 
De vervangingsnieuwbouw voor het woonzorgcentrum De Linde vorderen en 
voorziene ingebruikname is voorzien in juni 2021.  
Jaarlijks is er vanuit de Vlaamse overheid een oproep tot het aanvragen van een 
infrastructuurforfait. In 2021 zal een zesde oproep uitgeschreven worden.  
 
Motivatie 
Het infrastructuurforfait betreft een extra subsidie van 5,19 euro per dag per 
woongelegenheid. Deze subsidie wordt toegekend voor onbepaalde duur, zolang 
de voorziening blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.  
Voor het indienen van deze aanvraag moeten er tijdig een aantal administratieve 
formaliteiten vervuld worden.  
Eén ervan is het nemen van de formele beslissing om het infrastructuurforfait aan te 
vragen.  
 
Advies 
Positief advies directiecomité.  
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Om het infrastructuurforfait voor de vervangingsnieuwbouw De Linde voor 

36 woongelegenheden aan te vragen.  
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12. (MA) BV EN KR - VERHURING PARKEERPLAATSEN - AFSPRAKENKADER EN 
CONTRACTEN - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het afsprakenkader en de contracten voor ‘verhuring parkeerplaatsen in 
parkeergarages’ in Beveren en Kruibeke zijn toe aan een actualisatie en 
uniformering. 
 
Motivatie 
Er wordt voorgesteld om  

- het beheer en de opvolging van de contracten te decentraliseren en 
delegatie te geven aan de directies van de betrokken woonzorgcentra om de 
contracten te kunnen ondertekenen. 

- jaarlijks bezorgen de diensten een stand van zaken en rapportering aan het 
bestuur; 

- de nieuwe contractsjablonen voor verhuring aan externen goed te keuren en 
geen apart contract te voorzien voor een bewoner die een parkeerplaats 
huurt (aanrekening huur parkeerplaats is een supplement, geen indexering 
van toepassing, cfr schriftelijke overeenkomst) 

- seizoenshuur toe te laten met een min. van 3 maanden 
- aantal parkeerplaatsen per persoon te beperken tot 2. 

 
Advies 
Dit werd voorgelegd aan het directiecomité van 03.12.2020 en positief 
geadviseerd. 
Dit werd voorgelegd aan het dagelijks bestuur van 22.12.2020 en goedgekeurd. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
De raad van bestuur van het Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 De nieuwe contractmodellen voor verhuur van parkeerplaatsen in Beveren 

en Kruibeke goed te keuren. 
Art. 2 Akkoord te gaan om een delegatie te verlenen aan de directies van de 

respectievelijke woonzorgcentra voor het ondertekenen van de nieuw 
opgemaakte contracten. 
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13. (MA) ZW, SN, BV - STUDIES ZONNEPANELEN - KENNISNAME, VOORSTEL 
UITVOERING INSTALLATIE ZONNEPANELEN VIA VEB - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de loop van 2020 werden er via het VEB-Vlaams EnergieBedrijf gratis 
haalbaarheidsstudies voor het installeren van zonnepanelen uitgevoerd.  
 
Motivatie 
Volgens de huidige inzichten zullen er geen groenestroomcertificaten meer worden 
toegekend voor installaties die gekeurd worden na 31 mei 2021. Indien we pas 
later bestellen dan dienen we de haalbaarheidsstudies (mbt terugverdientijd) te 
herbekijken aangezien de groenestroomcertificaten dan wegvallen. 
We streven er dus naar om onze bestelling voor 31.01.2021 door te geven, volgens 
VEB is dat de deadline om nog tegen eind mei de installaties gekeurd te krijgen.  
De ontwerpstudie voor De Bron kan pas later aangeleverd worden omdat de 
hoogspanningscabine dient vernieuwd te worden (ouderdom en onvoldoende 
capaciteit voor zonnepanelen). Gezien een installatietijd van 16 weken is het 
onmogelijk om dit voor 31.05 ter realiseren. Het dossier wordt later apart 
voorgelegd. 
Aan het bestuur vragen we om de ontwerpstudies van wzc De Spoele, wzc De 
Notelaar, wzc De Gerda, wzc Lindehof, wzc Briels, wzc Craeyenhof, De 
Priesteragie/grootkeuken en wzc Boeyé-Van Landeghem te willen goedkeuren. 
 
Advies 
Er wordt voorgesteld om als uitgangspunt te bepalen dat de voorgenomen 
investeringen worden verricht door het Zorgpunt Waasland op kosten van het 
Zorgpunt Waasland.  
De bedoeling is te streven naar een opbrengst door het voorgesteld project middels 
een af te sluiten lening. De onkosten en opbrengsten zullen vervolgens worden 
verrekend naar elk project en moederbestuur. 
Het dagelijks bestuur heeft zich in zitting d.d. 06.10.2020 hiermee principieel 
akkoord verklaard. 
Het Vast Bureau van Zwijndrecht adviseerde in zitting d.d. 29.12.2020 positief voor 
het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie in wzc Craeyenhof en stelt voor dat het 
Zorgpunt voor de financiering ervan zelf een lening aangaat. 
De financieel directeur van Sint-Niklaas geeft aan dat er binnen de 
meerjarenplanning momenteel niets voorzien/geen ruimte is om deze zonnepanelen 
te (pre)financieren. 
Op 22.01.2021 ontvingen we het bericht van gemeente Beveren dat het bestuur 
akkoord gaat dat ZPW zelf een lening aangaat, ze stellen daarbij eveneens voor om 
de lening op 10 à 11 jaar te nemen. 
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Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 kennis te nemen van de haalbaarheids- en ontwerpstudies en van het 

overzicht met een overzicht van kosten en opbrengsten. 
Art. 2 Goedkeuring te geven aan het uitvoeren van de installaties van de 

zonnepanelen in wzc De Spoele, wzc De Notelaar, wzc De Gerda, wzc 
Lindehof, wzc Briels, wzc Craeyenhof, De Priesteragie/grootkeuken en wzc 
Boeyé-Van Landeghem op basis van de ontwerpstudies via het VEB. 

Art. 3 Kennis te nemen dat er voor De Bron een nieuwe haalbaarheidsstudie dient 
te gebeuren aangezien de hoogspanningscabine eerst dient vernieuwd en 
dat de zonnepanelen daardoor niet vóór 31.05.2021 kunnen worden 
geïnstalleerd. 

Art. 4 Zich akkoord te verklaren met het starten van een prijsonderzoek voor het 
aangaan van een lening. 

 
14. (TVD) VIA6-AKKOORD - AANPASSING EINDEJAARSPREMIE - 
GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op 22 december 2020 is het sectoraal akkoord afgesloten voor de Via6. Ook voor 
de publieke sector zijn de meer gedetailleerde afspraken bekend. De VVSG heeft 
daarover een bericht gepubliceerd. 
 
Het komt erop neer dat, als onmiddellijke maatregel er een aanvulling is op de 
eindejaarstoelage. Een eindejaarspremie in de openbare sector bestaat uit een vast 
deel plus een variabel deel. Het variabele deel verhoogt van 2,5% naar 3,6%. 
Binnen de zorgsector zijn er twee basisbedragen. Het algemeen geldende én het 
(lagere) basisbedrag voor personeelsleden die een attractiviteitspremie ontvangen. 
Voor die laatste groep wordt het basisbedrag op hetzelfde niveau gebracht als voor 
alle andere werknemers. 
 
De VVSG heeft ons laten weten dat we voor de onmiddellijke maatregel een 
bestuursbeslissing nodig hebben. Die moet (in ons geval) in principe genomen 
worden door de Raad van Bestuur. Maar omdat het bindende bepalingen zijn, kan 
een besluit worden genomen door een dagelijks bestuur, en dan ter kennisname 
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worden voorgelegd aan een Raad van Bestuur. Wij stellen voor om die weg te 
volgen. 
Het leidt tot een bijkomende betaling die voor een gemiddeld personeelslid (bruto) 
in veel gevallen 500 euro of meer zal zijn. 
 
Naast de onmiddellijke maatregel zijn er ook structurele maatregelen. 
De beslissing over de eindejaarspremie is ook definitief. Vanaf 2021 zal er dus 
structureel een hogere eindejaarspremie zijn. 
De andere structurele maatregel is het aanpassen van loonschalen en 
vergoedingen. Daarvoor is het budgettaire kader voor de openbare sector 
vastgelegd. Dat wil zeggen 6% voor de woonzorgcentra en 4,5 % voor al het 
andere personeel (behalve zij die met dienstencheques werken). De uitwerking van 
deze loonbepalingen zal ten laatste in oktober rond moeten zijn, en gaat dan met 
terugwerkende kracht worden toegekend. 
 
De werknemers die met dienstencheques werken vallen buiten het akkoord. In ons 
geval gaat dat over 20 personeelsleden. Maar omdat die aan dezelfde voorwaarden 
werken als alle anderen – en vaak op onze vraag werken met een 
‘dienstenchequecontract’ omdat het voor de cliënten én voor ons gunstiger is, is het 
voorstel om ook deze personeelsleden op dezelfde manier te behandelen en één lijn 
te trekken voor het hele Zorgppunt Waasland. 
 
Motivatie 
Het Via6 akkoord is bindend. Daarin wordt de verhoging van de eindejaarspremie, 
met een betaling eind januari 2021, beslist. Vanwege het bindende karakter kan het 
Dagelijks Bestuur een beslissing nemen, zodat de personeelsdienst deze betaling in 
december kan uitvoeren. 
Advies 
Zie specifieke tekst van de VVSG over de uitbetaling van de hogere 
eindejaarspremie. 
Principieel akkoord op het DB van 12/1/2021. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
Het Via 6 akkoord van 22 december 2020. 
 
Beslissing:  
De raad van bestuur  
BESLUIT: eenparig 
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Art. 1 om aan alle werknemers van het Zorgpunt Waasland die in 2020 recht 
hadden op een eindejaarspremie, inclusief zij die werken in de 
dienstencheque-onderneming van het ZPW, een bijpassing toe te kennen 
bij hun eindejaarspremie. 

Art 2 hetgeen men bruto méér krijgt is een vast bedrag van (bruto)1288,43 euro 
plus 3,6% van het gemiddeld brutoloon van de maand oktober 2020 minus 
het (bruto)bedrag van de eindejaarspremie 2020, zoals uitbetaald in 
december 2020. 

 
15. (TVD) CRA-ARTSEN - AANSTELLING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het najaar 2020 hebben Dennis Duyck (CRA Craeyenhof) en Tessa Vanhoutte 
(CRA  Wissekerke) laten weten dat zij met hun taak wilden stoppen. In het eerste 
geval wegens verhuis in het andere wegens het opnemen van een nieuwe 
uitdaging. Het ging in beide gevallen om artsen die geen eigen huisartsenpraktijk 
(meer) hadden.  
Gelet op de moeilijke zoektochten in het verleden en de dringende situatie wegens 
corona hebben zij daar beiden gelijk het engagement aan vastgeknoopt om binnen 
de betrokken huisartsenkring een vervanger te zoeken. Want een CRA moet 
worden voorgedragen door de huisartsenkring. In beide gevallen is dat tamelijk vlot 
gelukt. 
In Zwijndrecht is Dr. Ghislain De Ryck voorgedragen en in Kruibeke Dr. Dries 
Buytaert. Zij waren ook beiden, als huisarts, reeds vertrouwd met het WZC.  
De vergoediingen die CRA-artsen krijgen, zijn door de Vlaamse overheid 
vastgelegd.  Daarbij geldt ook een bepaalde taakinvulling. Vanuit het ZPW is dat 
geconcretiseerd in een overeenkomst, waarin de wederzijdse verhouding wordt 
vastgelegd. (in bijlage). 
Ook in het recente verleden (in Belsele en Nieuwkerken) is de vervanging van de 
CRA op deze manier verlopen. 
 
Zoals enkele maanden geleden in de Raad van Bestuur afgesproken, zal er na het 
afsluiten van de Corona-crisis – concreet zal dat zijn nadat de vaccinatiecampagne 
binnen het Zorgpunt Waasland  (in maart) is afgesloten een evaluatie volgen van de 
CRA werking – in het algemeen – en het voorbije jaar in het bijzonder. Want het 
Corona-jaar is in dat opzicht bijzonder geweest, maar was gelijk ook de basis voor 
een andere werkwijze. Er zal moeten worden afgewogen welke sterke elementen 
daarvan naar de toekomst worden meegenomen. 
 
Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd om akkoord te gaan met het afsluiten 
van het CRA-contract met Ghislain De Ryck en Dries Buytaert. 
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Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 akkoord met het afsluiten van het CRA-contract met Ghislain De Ryck en 

Dries Buytaert. 
 
 
16. (TVD) SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR 
MEDEWERKER WZC CRAEYENHOF  
 
Historiek en uiteenzetting 
Aanvraag ingediend op naam van Debby Cornelis, Ciamberlanidreef 74 bus b15, te 
9120 Beveren op 2/9/2020. 
Dossiernummer Fedris: 429891 
Rijksregisternummer: 730810 338 78 
Ziektecode: 140403 
 
Motivatie 
Ingevolge positieve covid19 testing, werd aan betrokkene de mogelijk geboden om 
een dossier beroepsziekten in te dienen bij Fedris. 
 
Advies 
Fedris stelt voor 
Het recht op terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging toe te 
kennen vanaf 5/5/2020 tot 2/9/2020. 
De aanvraag om schadeloosstelling, wat de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid betreft, te verwerpen. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
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Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend 
op 2/9/2020 op naam van Debby Cornelis, contractueel zorgkundige WZC 
Craeyenhof. 
Gelet op het KB van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten. 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
meegedeeld werden op 12/1/2021. 
Aangezien de aanvraag ontvankelijk is. 
Aangezien ze niet gegrond is wat de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid 
betreft. 
Aangezien ze echter gegrond is wat de geneeskundige verzorging betreft.  
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Om bij meerderheid der stemmen de aanvraag ontvankelijk en gegrond te 

verklaren wat de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige 
verzorging betreft vanaf 5/5/2020 tot 2/9/2020. 

Art. 2 Om bij meerderheid der stemmen de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid te verwerpen. 

Art. 3  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het genoemde KB van 
21 januari 1993 wordt het huidige beslissingsvoorstel uiterlijk betekend op  
1 februari 2021 aan  

- Debby Cornelis 
- Fedris 
- De mutualiteit van Debby Cornelis. 
 
17. (TVD) SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR 
MEDEWERKER WZC BRIELS 
 
Historiek en uiteenzetting 
Aanvraag ingediend op naam van Els Tilleman, Sint-Pietersstraat 7, te 9120 
Beveren op 20/9/2020. 
Dossiernummer Fedris: 998983 
Rijksregisternummer: 900920 188 01 
Ziektecode: 140403 
 
Motivatie 
Ingevolge positieve covid19 testing, werd aan betrokkene de mogelijk geboden om 
een dossier beroepsziekten in te dienen bij Fedris. 
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Advies 
Fedris stelt voor 
Het recht op terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging toe te 
kennen vanaf 22/5/2020 tot 3/8/2020. 
De aanvraag om schadeloosstelling, wat de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid betreft, te verwerpen. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend 
op 3/6/2020 op naam van Els Tilleman, contractueel zorgkundige, WZC Briels. 
Gelet op het KB van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten. 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
meegedeeld werden op 15/12/2020. 
Aangezien de aanvraag ontvankelijk is. 
Aangezien ze niet gegrond is wat de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid 
betreft. 
Aangezien ze echter gegrond is wat de geneeskundige verzorging betreft.  
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Om bij meerderheid der stemmen de aanvraag ontvankelijk en gegrond te 

verklaren wat de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige 
verzorging betreft vanaf 22/5/2020 tot 3/8/2020. 

Art. 2 Om bij meerderheid der stemmen de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid te verwerpen. 

Art. 3 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het genoemde KB van 
21 januari 1993 wordt het huidige beslissingsvoorstel uiterlijk betekend op  
1 februari 2021 aan  

- Els Tilleman 
- Fedris 
- De mutualiteit van Els Tilleman. 
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18. (TVD) SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR 
MEDEWERKER WZC CRAEYENHOF 
 
Historiek en uiteenzetting 
Aanvraag ingediend op naam van Inge Embrecht, Verbindingstraat 88, te 2070 
Zwijndrecht op 7/5/2020. 
Dossiernummer Fedris: 1145222 
Rijksregisternummer: 750717 424 11 
Ziektecode: 140403 
 
Motivatie 
Ingevolge positieve covid19 testing, werd aan betrokkene de mogelijk geboden om 
een dossier beroepsziekten in te dienen bij Fedris. 
 
Advies 
Fedris stelt voor 
Het recht op terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging toe te 
kennen vanaf 31/3/2020 tot 1/7/2020. 
De aanvraag om schadeloosstelling, wat de vergoedingen voor 
arbeidsongeschiktheid betreft, toe te kennen van 3/4/2020 tot 1/5/2020. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
van Binnenlands Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 

Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend 
op 7/5/2020 op naam van Inge Embrecht, contractueel teamverantwoordelijke 
(verzorgend, verplegend, paramedisch personeel) WZC Craeyenhof. 
Gelet op de wet van 3/7/1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector. 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
meegedeeld werden op 15/10/2020. 
Gelet op het KB van 21/1/1993 betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten. 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 kennis te nemen van de besluiten van Fedris, naar aanleiding van de 

aanvraag tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte ingediend in 
hoofde van Inge Embrecht. 

Art. 2 de aanvraag in te willigen binnen de perken van wat hiertoe wordt 
bepaald: 

- Aard van de arbeidsongeschiktheid: volledige tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid 

- Percentage: 90% 
- Duur van de arbeidsongeschiktheid: vanaf 3/4/2020 tot 1/5/2020 
- Bedrag van de dagelijkse bruto-rente: € 76,24. 
Art. 3 Als basisloon wordt het bedrag van € 30.919,5 in aanmerking genomen 

voor de schadeloosstelling. 
Art. 4 De verplaatsingskosten worden ten laste genomen overeenkomstig artikel 

8 van het KB van 21 januari 1993. 
Art.5 het recht toe te kennen vanaf 31/3/2020 tot 1/7/2020 van de kosten van 

dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en orthopedie, die 
rechtstreeks ten laste zijn van Fedris, overeenkomstig de regeling van de 
wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, 
gecoördineerd op 3 juni 1970. 

Art.6 dat deze beslissing, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het 
genoemde KB van 21 januari 1993, wordt overgemaakt aan  

- Inge Embrecht 
- Fedris 
- De mutualiteit van Inge Embrecht. 
 

 
19. (TVD) SCHADELOOSSTELLING WEGENS BEROEPSZIEKTE VOOR 
MEDEWERKER WZC DE SPOELE 
 
Historiek en uiteenzetting 
Aanvraag ingediend op naam van Isabel Vispoel, Schoolstraat 96, te 9100 Sint-
Niklaas op 25/8/2020. 
Dossiernummer Fedris: 846380 
Rijksregisternummer: 820317 122 44 
Ziektecode: 140403 
 
Motivatie 
Ingevolge positieve covid19 testing, werd aan betrokkene de mogelijk geboden om 
een dossier beroepsziekten in te dienen bij Fedris. 
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Advies 
Fedris stelt voor 
de aanvraag ingediend op 25/8/2020 in verband met de beroepsziekte te 
verwerpen om volgende reden: betrokkene heeft op 26/11/2020 uitdrukkelijk 
verzaakt aan de aanvraag. 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Gelet op de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte die 
voorkomt op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten, ingediend op 25/8/2020 
op naam van Isabel Vispoel, contractueel zorgkundige WZC De Spoele. 
Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector. 
Gelet op het KB van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten. 
Gelet op de besluiten die door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s 
meegedeeld werden op /. 
Aangezien de aanvraag zonder voorwerp is om volgende reden: 
Betrokkene heeft op 26/11/2020 uitdrukkelijk verzaakt aan de aanvraag.  
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland stelt voor 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 de aanvraag zonder voorwerp te verklaren, op basis van de uitdrukkelijke 

verzaking van betrokkene aan de aanvraag op 26 november 2020.. 
Art. 2  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het genoemde KB van 

21 januari 1993 het huidige beslissingsvoorstel uiterlijk te betekenen op 1 
februari 2021 aan  

- Isabel Vispoel 
- Fedris 
- De mutualiteit van Isabel Vispoel. 
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20. (GVN) FINANCIEEL DIRECTEUR - AANSTELLING 
 
Door de raad van bestuur werd de functie van financieel directeur (A5a-A5b) 
vacant verklaard, contractueel te begeven bij aanwerving; 
 
De nodige selectieonderdelen werden afgelegd; 
 
Uit de PV’s blijkt dat volgende personen geslaagd zijn voor deze selectieprocedure:  
1. Danny De Roeck: 79/100; 
2. Peter D’Hooge: 60/100; 
 
Er wordt voorgesteld de heer Danny De Roeck, geboren op 6 februari 1966, 
wonende te Beveren, Polderdreef 44 bus A, aan te stellen tot voltijds financieel 
directeur A5a-A5b met een contract van onbepaalde duur, ingangsdatum 
afhankelijk van de opzegtermijn bij de huidige werkgever; (vermoedelijk 1 april 
2021) 
 
Wetgeving 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De goedkeuring d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur Homans over de oprichting van Zorgpunt Waasland.  
De notariële akte verleden op 23 april 2018 tot oprichting van Zorgpunt Waasland 
(BS 30 mei 2018). 
 
Beslissing:  
De Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
BESLUIT: eenparig 

 
Art 1. Akte te nemen van de PV’s van de schriftelijke en mondelinge proeven. 
Art 2. De heer Danny De Roeck aan te stellen tot voltijds financieel directeur 

A5a-A5b met een contract van onbepaalde duur, ingangsdatum 
afhankelijk van opzegtermijn bij huidige werkgever. 

 
 
 
21. VARIA  
 
Varia 1: 
Opnamelijsten 4de kwartaal cluster oost en cluster west – zie bijlage. 
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname van de opnamelijsten. 
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Varia 2: 
Vraag van de RVB naar stand van zaken vaccinaties binnen de WZC 
 
Er wordt toelichting gegeven door Tjeu Van Diessen. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Na afronding van de vaccinaties fase 1 de stand van zaken binnen Zorgpunt 
Waasland terugkoppelen naar de leden van de RVB. 
 
Varia 3: 
 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
 
 
 
 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 21.45 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen        Maxime Callaert 
Algemeen directeur       Voorzitter 
 


