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NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 12 NOVEMBER 
2020 
 
AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

Goedkeuring vorig verslag 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Financiën 

2. (LVR) Aanpassing meerjarenplan 2020 - kennisname 
Instellingen en algemeen beheer 

3. (EDV) Algemene Vergadering - ontslag lid en aanstelling - kennisname 
4. (FT) Inkanteling van de vzw Sociale Economie Beveren in het Zorgpunt Waasland - 
kennisname 
Personeel 

5. Rechtspositieregeling - wijziging - goedkeuring 
Varia 

6. Varia 
 
 
DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.03 UUR 
 
AANWEZIG:  Maxime Callaert, Voorzitter 

Heidi Werrens, Tina Van Havere, Els Eeckhaoudt, 
Koen Maris, Saloua El Moussaoui, Veerle Beernaert , 
Ann Van Damme, Laura Staut, raadsleden 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Transitiemanager 

VERONTSCHULDIGD: Sofie Heyrman, raadslid 
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). 
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BESLUIT: eenparig 

Besluit: de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland  
 
Art. 1 Het verslag van de zitting van de Algemene Vergadering van 10 juni 2020 wordt 

goedgekeurd. 
 

2. (LVR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2020 - GOEDKEURING 
 
Historiek 
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. 
 
Ten opzichte van het MJP- 2020-2025 zijn de aanpassingen zeer beperkt.  

1) De 2% indexering van de (gebudgetteerde) toelage vanuit de moederbesturen wordt 
geschrapt voor Sint-Niklaas en Zwijndrecht, omdat er een groot operationeel 
overschot was in 2019, en er in de operationele uitgaven voor deze beide gemeenten 
geen grote veranderingen worden verwacht. In Beveren en Kruibeke blijft de 
indexering voorlopig behouden. In die beide gemeenten waren de overschotten in 
2019 beperkter, én worden er voor 2020 en volgende jaren iets grotere 
verschuivingen in de operationele kosten verwacht, door de technische diensten die 
ingekanteld zijn, door het verhogen van maaltijdcheques en tweede pensioenpijler (in 
2020) en door het openen van de sites in Vrasene en Haasdonk (in 2021) 

2) Er zijn verschuivingen in de investeringstoelagen. Meestal is dat een verschuiving in 
de tijd. Alleen in Zwijndrecht gaat het om het schrappen van grotere investeringen in 
de serviceflats. Die middelen zijn beschikbaar voor een mogelijk nieuwbouwproject 
naast WZC Craeyenhof. 

 
Advies 
Met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan is, overeenkomstig de 
samenwerkingsovereenkomsten met de vier moederbesturen, voorafgaand advies gevraagd 
aan de vaste bureaus van de vier moederbesturen (ten laatste voor 27 oktober 2020). Deze 
adviezen worden in bijlage toegevoegd. 
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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 te gaan met de voorgestelde aanpassingen van het meerjarenplan 2021-
2025. 
3. (EDV) ALGEMENE VERGADERING - ONTSLAG LID EN AANSTELLING - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Uit de raad van OCMW Kruibeke d.d. 25 maart 2019 werden verkozen als effectief 
afgevaardigde voor de Algemene Vergadering: 

- Mevr. Tine Van Havere, ° 22 februari 1979, Filip De Pillecynstraat 30, 9150 Kruibeke 
- Mevr. Eeckhaoudt Els, °5 september 1964, Warandestraat 28, 9150 Kruibeke 
- Dhr. Koen Maris, °10 juli 1977, Langestraat 118, 9150 Kruibeke 

Op 21 september 2020 heeft Els Eeckhaoudt haar ontslag ingediend als lid van de 
Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland.  
 
Op 22 september 2022 heeft de fractievoorzitter van NVA, Saskia Bressinck, Caroline 
Vermeulen voorgedragen om deze functie waar te nemen namens de hele fractie.  
 
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 algemene vergadering van Zorgpunt Waasland  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Kennis te nemen van het ontslag van Els Eeckhaoudt in de Algemene 

Vergadering dd 21 september 2020. 
Art. 2. Kennis te nemen van de aanstelling van Caroline Vermeulen in de Algemene 

Vergadering vanaf 22 september 2020. 
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4. (FT) INKANTELING VAN DE VZW SOCIALE ECONOMIE BEVEREN IN HET ZORGPUNT 
WAASLAND - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
In Sint-Niklaas en Zwijndrecht zat de dienstverlening van klusjes- en karweidiensten onder 
het OCMW, en deze is bij de oprichting van het ZPW mee ingekanteld. 
Voor een zelfstandige vzw is een andere procedure nodig. Vandaar dat het niet onmiddellijk 
in 2019 is gebeurd. De klusjesdienst van de gemeente Beveren was ondergebracht in de 
vzw SEB, Stationsstraat 2 te Beveren (oorspronkelijk voor PWA-activiteiten). 
Het voorstel is nu om de klusjesdienst, door middel van een overeenkomst (met een 
financiële garantie van de gemeente Beveren) vanaf 1 januari 2021 op te nemen in het 
ZPW. Hier wordt de principebeslissing gevraagd. 
De Raad van Bestuur van 28 oktober 2020 is akkoord gegaan om de stappen te zetten die 
nodig zijn om de klusjesdienst van de VZW Sociale Economie Beveren vanaf 1 januari 2021 
te laten inkantelen in het Zorgpunt Waasland. Dit onder voorwaarde dat de gemeente 
Beveren haar subsidiebelofte handhaaft. Het is de bedoeling dat met een projectgroep de 
visie wordt uitgewerkt om een karwei-en klusjesdienst voor het hele zorgpunt op te zetten.  
 
Motivatie 
Een geïntegreerde klusjesdienst voor het hele gebied van het ZPW betekent een 
inhoudelijke meerwaarde voor het bereiken van de doelstelling om iedereen zo lang mogelijk 
in de vertrouwde thuisomgeving te laten wonen. 
 
Advies 
Aan het schepencollege van Beveren is gevraagd of zij de subsidiëring, zoals voorzien aan 
de vzw SEB wil voortzetten naar het ZPW. 
Positief advies RVB 28/10/2020. 
 
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). 
 
Beslissing:  
de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 kennis te nemen van de overdracht van de klusjesdienst van de vzw Sociale 
Economie Beveren, Stationsstraat 2 te Beveren, naar Zorgpunt Waasland op 1 januari 2021. 
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5. RECHTSPOSITIEREGELING - WIJZIGING - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
Op 1 augustus.2019 trad voor Zorgpunt Waasland de nieuwe rechtspositieregeling in 
werking. Deze eerste versie van de rechtspositieregeling, werd goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van 26 juni 2019. 
Gezien er intussen al heel wat aanvullingen werden voorgesteld, werd van de voorbije 
maanden gebruik gemaakt om de versies terug volledig op punt te stellen. 
 
Motivatie 
De aangepaste versie van de rechtspositieregeling werd op maandag 31 augustus 2020 in 
een bijzonder directiecomité doorgenomen. 
Het voorstel werd op dinsdag 8 september aan het dagelijks bestuur voor een eerste lezing 
voorgelegd. Het dagelijks bestuur ging akkoord om de voorstellen van rechtspositieregeling 
verder te bespreken met de vakbondsvertegenwoordigers. 
Met de vakbondsvertegenwoordigers ging een uitgebreid overleg door op vrijdag 16 oktober 
2020. 
De aangepaste versie werd nogmaals aan directie en vakbonden voorgelegd voor 
opmerkingen op woensdag 28 oktober via mail.  
Alle wijzigingen tegenover de versie van 1 augustus 2019 werden omwille van de 
leesbaarheid in het rood (versie 8 september) en het groen (aanpassingen na 8 september) 
gemarkeerd. 
 
Advies 
Akkoord te gaan met de nieuwe versie van de rechtspositieregeling en deze goed te keuren. 
Bij alle aangebrachte en weerhouden wijzigingen en aanpassingen zal een verwijzing 
AV20201112 worden geplaatst om de leesbaarheid en de continuïteit te verzekeren.  
 
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 algemene vergadering van Zorgpunt Waasland  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. de aangepaste rechtspositieregeling goed te keuren. Deze nieuwe versie treedt 

in werking op 1 januari 2021. 
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6. VARIA 
 
Varia 1: Covid-19-besmettingen binnen ZPW - stand van zaken  
De algemeen directeur geeft toelichting over het huidig aantal besmettingen binnen de WZC 
van ZPW. 
 
 
 

 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 20.30 UUR. 
 

NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING 
 

 
 
 
 
Tjeu Van Diessen 
Algemeen Directeur 
 

 
 
 
 

Maxime Callaert 
Voorzitter 

 


