
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 22 SEPTEMBER 2021 
 
BESLOTEN ZITTING 
GOEDKEURING 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
FINANCIËN 
2. (DDR) DAGPRIJS INWONENDE MANTELZORGER - VOORSTEL - AKKOORD 
Toelichting 
Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld akkoord te gaan met het voorstel van de 
dagprijs voor een inwonende mantelzorger. Deze uitbreiding van het zorgaanbod zal 
worden aangeboden in WZC Populierenhof, WZC Elisabeth en WZC Linde. 
 
WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
3. (KB 740) ZPW - AANSTELLEN AANNEMER AFVALVERWERKING - GUNNING 
Zorgpunt Waasland diende een prijsvraag te organiseren voor het ophalen en verwerken 
van afval op alle locaties.  
Het verslag van nazicht van de offertes, inclusief het verloop van de onderhandelingen en 
het voorstel tot gunning zijn in bijlage toegevoegd.  
In het lastenboek werden ook de gegevens van Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas,  
OCMW en Sleutelzorg Temse opgenomen. Andere besturen die ook kunnen afnemen op 
deze opdracht, maar geen volumes meegaven zijn gemeente Beveren en Woonzorgcentrum 
Meulenbroek te Hamme. 
 
Aan de raad wordt gevraagd: 
- Goedkeuring te geven aan het verslag van nazicht. 
- Goedkeuring te geven aan het voorstel tot gunnen aan de firma Vanheede 
Environmental Logistics.  
 
 
4. (MA) ZPW - AANSTELLEN STUDIEBUREAU VOOR OPMAAK ZORGSTRATEGISCH 
PLAN - LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING 
De aankoopdienst werd gevraagd een overheidsopdrachtenprocedure op te maken voor de 
aanduiding van een studiebureau voor opmaak van een zorgstrategisch plan. Het bestek en 
de gunningswijze liggen voor ter goedkeuring. 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
5. (NDP) WOONZORGCENTRA - SERVICEFLATS - DAGVERZORGINGSCENTRA - 
INDEXERING DAGPRIJZEN - GOEDKEURING 
In 2019 heeft de Raad van Bestuur gekozen voor het principe om jaarlijks, met als peildatum 
1 oktober, de prijzen aan te passen aan de gezondheidsindex. 
Om dat principe te kunnen toepassen, moet nog wel jaarlijks een formele beslissing worden 
genomen. Die formele beslissing ligt nu voor. 
Bij de – nieuwe – gebouwen waar recent prijsaanpassingen zijn geweest, wordt niet 
geïndexeerd. De regelgeving op de indexeringen verbiedt dat. 
 



 
PERSONEEL 
6. (TDW) DIENSTVERLENINGSCONTRACT TUSSEN ZORGPUNT WAASLAND EN 
FIABILIS CONSULTING GROUP BELGIUM BV - AKKOORD 
Zorgpunt Waasland vraagt het akkoord van de raad van bestuur om aan Fiabilis 
toestemming te geven tot adviesverlening, met het oog op het analyseren en optimaliseren 
van de patronale lasten. Het gaat om drie types dienstverlening: 

1. Een doorlichting die teruggaat tot 1.1.2019 (oprichting Zorgpunt Waasland), waarbij 
gecontroleerd wordt of alle verminderingen van de RSZ-bijdragen werden genoten. 
Op basis van de aanbevelingen over te kunnen gaan tot het recupereren van de niet 
verschuldigde bedragen. 

2. Een onderzoek aangaande de opportuniteiten inzake vrijstelling van doorstorting van 
bedrijfsvoorheffing, voor werken in onroerende staat. Op basis van een adviesrapport 
kan vervolgens Zorgpunt Waasland er voor opteren om al dan niet gebruik te maken 
van de voorgestelde suggesties. 

3. Controle of van alle subsidies en toelagen, alsook verzekeringspremies 
arbeidsongevallen voor het personeel waarop het Zorgpunt Waasland recht heeft, 
gebruik wordt gemaakt. 

 
VARIA 
7. VARIA  
 


