
TOELICHTING RAAD VAN BESTUUR VAN 28 AUGUSTUS 2019 
 

BESLOTEN ZITTING 

GOEDKEURING 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
2. (KB 667) AFSLUITEN VAN EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING TBV. 
PERSONEELSLEDEN ZPW - GOEDKEURING LASTENBOEK EN KENNISNAME 
KANDIDATEN 
Zorgpunt Waasland dient een prijsvraag te voeren voor het afsluiten van een 
hospitalisatieverzekering voor het personeel met ingang van 01 januari 2020. Er zijn 
momenteel verschillende polissen lopende en de dekkingen zijn verschillend tussen het 
personeel dat uit verschillende moederbesturen afkomstig is. In de huidige situatie is het ook 
verschillend of het moederbestuur de basiswaarborg, dan wel de uitgebreide waarborg voor 
de hoofdverzekerden ten laste neemt.  

Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale waar ook Zorg Stekene aan deelneemt. 
De mededingingsprocedure met bekendmaking is de wijze van gunnen die gevoerd wordt.  

Aan de Raad wordt gevraagd om: 

- Kennis te nemen van de verzekeringsmaatschappijen die zich kandidaat stelden  
- Het lastenboek goed te keuren 

3. (KB 720) RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN EN BEHEREN VAN 
VERBRUIKSGOEDEREN DMV AANLEVERING OP AFDELINGSNIVEAU - GOEDKEURING 
SELECTIELEIDRAAD - GOEDKEURING PROCEDURE  
Aangezien vanaf 1 januari 2020 de centrale belevering van verbruiksgoederen vanuit het 
stadsmagazijn van de Stad Sint-Niklaas wordt stopgezet, dient Zorgpunt Waasland een 
raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren en beheren van verbruiksgoederen door 
middel van aanlevering op afdelingsniveau.  

De logistieke partner die hiervoor aangesteld zal worden, dient in te staan voor het artikel- 
en stockbeheer, alsook de wekelijkse levering van verbruiksgoederen op afdelingsniveau 
binnen de voorzieningen, zodat dit proces binnen de voorzieningen efficiënt kan verlopen.  

Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas is ook geïnteresseerd in het dossier. Zorgpunt 
Waasland zal daarom als aankoopcentrale optreden in het dossier. De wijze van gunnen die 
gevoerd wordt is de mededingingsprocedure met bekendmaking.  

Aan de Raad wordt gevraagd: 

- De wijze van gunnen, nl. mededingingsprocedure met bekendmaking goed te keuren 
- De selectieleidraad goed te keuren 



 

 
FINANCIËN 
4. (VR) INDEXATIE HUURPRIJZEN 2019 - PRINCIPIËLE BESLISSING- GOEDKEURING 
Voor 2018 werd in de diverse besturen op verschillende momenten een indexering 
doorgevoerd.  
In Beveren gebeurde dat voor de huurprijzen  op 1 juli en voor de prijzen van de 
woonzorgcentra op 1 september. In Kruibeke  is in 2018 geïndexeerd op het moment van 
het overschrijden van de spil-index (in november 2018). Sint-Niklaas deed ongeveer 
hetzelfde als Kruibeke, alleen worden daar de bejaardenwoningen en -flats op 1 januari 
geïndexeerd vanwege de parallel met de sociale verhuur. In Zwijndrecht tenslotte is in juni 
2018 geïndexeerd. 
 
Het dagelijks bestuur stelt voor om tot één moment van indexatie te komen. Daarbij werd 
geopteerd voor 1 juli  (nog met de informatie uit 2017 toen zowel Beveren als Zwijndrecht  
rond juni indexeerden). Beveren en Zwijndrecht zouden een eerste keer indexeren per 1 juli 
2019 en vervolgens zouden alle vier de besturen indexeren op 1 juli 2020. Deze uitwerking 
van de jaarlijkse indexering bleek echter niet mogelijk. Door de vertraging in Beveren in 
2018, was de eerste mogelijkheid om daar te indexeren september 2019. 
 
Daarom is het voorstel om alle prijzen voor bewoners en cliënten te indexeren zodat de 
indexverhoging vanaf 1 januari 2020 kan worden toegepast. 
De procedure om een indexverhoging aan te vragen is voor de diverse woningen en 
dagprijzen verschillend.  De bedoeling van de principebeslissing is om nu alle procedures te 
starten, zodat er vanaf januari 2020 de indexering kan toegepast worden. 
Het zal erop neerkomen dat de inkomsten stijgen op het moment dat de loonkosten een 
sprong maken door het overschrijden van de spilindex. 
 
Naar de toekomst zal binnen het Zorgpunt elk jaar, met de index van 1 januari, nieuwe 
prijzen en tarieven worden vastgelegd. Hiervoor zullen de nodige beslissingen voorgelegd 
worden aan de Raad van Bestuur.  
 
Voor het Zorgpunt betekent deze indexering dat de inkomsten, vanuit de voorzieningen in 
Beveren en Zwijndrecht  in 2019 iets lager zullen liggen dan verwacht. Maar daar zullen de 
inkomsten in 2020 dan weer iets hoger zijn. Voor Kruibeke en Sint-Niklaas is er geen 
verandering ten opzichte van de vroegere situatie.   
 
Aan de raad wordt voorgesteld om principieel akkoord te gaan  
1) Om de indexatie van de dag- en de huurprijzen goed te keuren zodat de indexverhoging 

vanaf 1/01/2020 kan worden toegepast. 
2) om als regel een jaarlijkse indexering te hanteren, steeds met als peildatum 1 januari van 

het betreffend jaar. 
  



WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
5. (MA) INRICHTING ICT- INFRASTRUCTUUR DATACENTER CIPAL VIA 
RAAMOVEREENKOMST STAD BRUGGE PERCEEL 8 - KENNISNAME 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de beslissing van het dagelijks bestuur 
d.d. 23.07.2019: er werd gekozen voor scenario datacenter Cipal via een afname op het 
raamcontract van Stad Brugge met Real Dolmen (perceel 8) aan 

- 33.336,98 euro recurrente kosten per maand:  
- en een eenmalige kost van 52.162,56 euro.  

Prijzen excl. btw en excl. 2,4 % uplift van Real Dolmen. 
 
 
6. (MA) GSM-ABONNEMENTEN - CONTRACT VOOR ZPW VIA AFNAME OP 
RAAMOVEREENKOMST VAN VLAAMSE OVERHEID - GOEDKEURING 
Zorgpunt Waasland heeft momenteel nog geen eigen contract met een Telecomoperator: via 
de moederbesturen Stad Sint-Niklaas, gemeente Beveren en gemeente Zwijndrecht worden 
er gsm-abonnementen afgenomen bij Proximus. Dit zorgt voor een zekere belasting bij de 
moederbesturen op vlak van doorfacturatie.  
Het voorstel is om de gsm-abonnementen onder één contract te brengen. 
Dit bespaart kosten voor gesprekken tussen medewerkers van het Zorgpunt en maakt de 
administratieve verwerking van de afrekeningen eenvoudiger.  
Er wordt voorgesteld om gebruik te maken van het raamcontract van de Vlaamse overheid; 
dit stelt het Zorgpunt vrij om zelf een overheidsopdrachtenprocedure te voeren; bovendien 
leveren de gehanteerde tarieven een zekere besparing door het schaalvoordeel dat 
bedongen werd: de tarieven zijn voordeliger dan de huidige abonnementen via de 
moederbesturen. 
Aan de raad vaan bestuur wordt gevraagd om: 

1) het voorstel om beroep te doen op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap 
voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst 
gesloten voor de verschillende percelen goed te keuren. 

2) akkoord te gaan om de gsm-abonnementen die tot op heden onder contract van de  
moederbesturen worden afgenomen, over te zetten naar één gemeenschappelijk contract 
voor het Zorgpunt Waasland. 

 
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
7. (LVR) MISSIE, VISIE, WAARDEN, BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN ZPW 
- KENNISNAME 
Zorgpunt Waasland legde een traject af onder begeleiding van Stijn Lombaert om de missie, 
visie en waarden binnen de organisatie scherp te stellen. Dit met het oog op het verdere 
vormgeven van het meerjarenplan. Hieruit vloeiden de beleidsdoelstellingen en actieplannen 
voort (zie bijlage). Stijn Lombaert licht het hele proces toe op de raad van bestuur. 
 
Aan de raad wordt voorgesteld om hiervan kennis te nemen. 
 



 
PERSONEEL 
8. (TDW) PERSONEELSDIRECTEUR - BAREMA VERLONING - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt voorgesteld om met terugwerkende kracht vanaf 2019 het barema A4a-
A4b toe te kennen waarin de functie van personeelsdirecteur Zorgpunt Waasland werd 
uitgeschreven. 
 

 
9. (TDW) ARBEIDSREGLEMENT - PRINCIPIËLE GOEDKEURING 
Aan de raad wordt voorgesteld om het ontwerp van arbeidsreglement, zoals reeds 
besproken met de vakbonden, in een eerste versie goed te keuren. Daardoor kunnen de 
vakorganisaties de bekendmaking (uithanging) en verdere bespreking in de loop van de 
maand september waarborgen en wordt tevens Zorgpunt Waasland in de mogelijkheid 
gesteld om reeds op relatief korte termijn van deze versie gebruik te maken. Verdere kleinere 
correcties zullen nadien als één geheel en opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd op 
de volgende Raad van Bestuur. 
 

 
10. (CVDB) AANPASSING GRAAD TEAMVERANTWOORDELIJKE (BV5) - GOEDKEURING 
Aan de raad wordt voorgesteld om conform het uitvoeringsbesluiten van 28 juni 2019 van 
het Woonzorgdecreet, de diplomavereiste voor de functie van hoofdverpleegkundige / 
teamverantwoordelijke aan te passen. Bijgevolg kunnen de drie teamverantwoordelijken die 
al in dienst zijn, geregulariseerd worden. De impact op de personeelsformatie is neutraal 
aangezien het aantal hoofdverpleegkundigen / teamverantwoordelijken ongewijzigd blijft. 
 
 

 
VARIA 
11. (NDP) PROJECT AVONDZORG- PRINCIPIEEL AKKOORD 

De diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten thuisverpleging 
actief in het Waasland zetten een samenwerkingsverband op rond avondzorg.  

Hiervoor werd een visietekst uitgewerkt.  

Aan de raad wordt voorgesteld om principieel akkoord te gaan met de visietekst. 

 

 
12. VARIA  
 


