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RAAD VAN BESTUUR 
 
 
Geachte  
 
U wordt uitgenodigd voor de Raad van Bestuur die plaatsheeft op 28 oktober 2020 om 20.00 
uur in de raadzaal, Oude Zandstraat 92 te Beveren of digitaal via TEAMS.  
 
AGENDA 
 

BESLOTEN ZITTING 

Goedkeuring 

0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 
1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Financiën 

2. (LVR) Aanpassing meerjarenplan 2020 - kennisname 
Werken, leveringen en diensten 

3. (KB 795) ZPW - aardgas - goedkeuring niet-gunning en stopzetting procedure en toetreden 
aankoopcentrale VEB 
4. (JVB 786) ZPW - drinkwatersystemen - goedkeuring wijze van gunnen + selectieleidraad 
5. (OJ 819) Cluster West + ZW - Brood en banket - bestek en kandidaten - goedkeuring 
6. (OJ 748) Cluster West + ZW - Leveren van voeding - kandidaten en bestek - goedkeuring 
7. (RDW 774) ZPW - raamovereenkomst reinigen van een aantal oppervlakten van diverse 
voorzieningen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
8. (OJ 747) ZPW - Aankoop en leveren van koude drank - goedkeuring gunning 
9. (RDW) ZPW - raamovereenkomst architectuuropdrachten - delegatie aankoopcentrale Stad 
Sint-Niklaas 
Instellingen en algemeen beheer 

10. (TVD) Serviceflats - overeenkomst met CarePropertyInvest - aanpassing overeenkomst 
11. (FT) Inkanteling van de VZW Sociale Economie Beveren in het Zorgpunt Waasland - 
goedkeuring 
12. (EDV) Raad van Bestuur - ontslag lid en aanstelling - kennisname 
13. (TVD) Informatieveiligheidsbeleid - beleidsnota - goedkeuring 
14. (MVGr) De Bron - persoonsvolgende financiering - goedkeuring 
15. (NDP) Voorstel vrijwilligerswerking en vergoeding - goedkeuring 
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16. (NDP) Nota zaalverhuur - goedkeuring 
17. (NDP) Samenwerkingsovereenkomst vzw Geïntegreerde zorg 
Waasland, pilootproject Chronisch Zieken - goedkeuring 
Personeel 

18. (TDW) Personeelsbeheer - van loonverwerking in ‘full service’ naar loonverwerking ‘in 
eigen beheer’ - goedkeuring 
18.1. Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen: 
koopkrachtverhoging – consumptiecheques - goedkeuring 
Varia 

19. Varia  
 
Hoogachtend 
 
Namens Zorgpunt Waasland 
 
 
 
 
Tjeu Van Diessen 
Algemeen Directeur 
 

  
 
 
Maxime Callaert 
Voorzitter 

 
 


