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NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORGPUNT WAASLAND VAN 24 MAART 
2021 
 
AGENDA 
 
Goedkeuring 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 
Financiën 

2. (DDR) Financiële resultaten vierde kwartaal 2020 en eerste raming jaarresultaten 
- kennisname 
Werken, leveringen en diensten 

3. (OJ 748) Cluster West + ZW - Leveren van voeding - goedkeuring gunning 
4. (MA) ZPW - studieopdracht catering - lastvoorwaarden en gunningswijze - 
goedkeuring 
5. (KB 740) ZPW - afvalverwerking - goedkeuring geselecteerde kandidaten 
Instellingen en algemeen beheer 

6. (TVD) Naamgeving Haasdonk, Vrasene en flats Gerdasite (SN) - advies 
7. (NDP) Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren - kennisname  
8. (NDP) aanvraag erkenning oriënterend kortverblijf Craeyenhof - goedkeuring 
9. (NDP) Terugkoppeling bevraging familie ivm covid-epidemie - kennisname 
10. (NDP) Aanpassing voorafgaande vergunning WZC Populierenhof - akkoord 
Varia 

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

Chris Vermeulen, Dominique Tielens, Louis Verest , 
Els Eeckhaoudt, Filip Vercauteren, Sofie Heyrman, 
Christel Geerts, Denise Melis-De Lamper, raadsleden 
Luc Meyntjens, Dennis Van den Broeck , leden 
Tjeu Van Diessen, Algemeen directeur 
Filip Thyssen, Directeur strategie en 
organisatieontwikkeling 

VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, Jeroen Verhulst, raadsleden 
Louis Verest , raadslid verontschuldigd voor agendapunt9, 
10, 11 
Bert Verbraeken, raadslid 

EXTRA 
AANWEZIGEN: 

Danny De Roeck voor agendapunt 2 
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1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van 
de vorige zitting; 
De vorige vergadering geraakte Christel Geerts om technische redenen niet in de 
vergadering. Het bericht daarover zagen de algemeen directeur en directeur 
strategie en beleidsontwikkeling pas na de vergadering. Aan de raad van bestuur 
wordt gevraagd om Christel Geerts om die reden als aanwezig op te nemen. 
De aanwezigen gaan daarmee eenparig akkoord. 
 
Er worden geen verdere 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: 
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van 24 februari 

2021 wordt goedgekeurd. 
 
2. (DDR) FINANCIËLE RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2020 EN EERSTE 
RAMING JAARRESULTATEN - KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
Tijdens de zitting worden de resultaten van het laatste kwartaal 2020 toegelicht 
door de financieel directeur en volgt een bespreking van de eerste raming 
jaarresultaten boekjaar 2020. 
 
Motivatie 
De resultaten zijn goed t.o.v. 2019, maar voorzichtigheid is geboden omdat we druk 
op de resultaten verwachten in 2021 als gevolg van Covid-19 en het wegvallen van 
de hiermee gepaard gaande éénmalige steunmaatregelen. De bijgevoegde 
presentatie geeft een impactanalyse van de pandemie op onze opbrengsten en 
uitgaven van het afgelopen boekjaar. 
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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 kennis te nemen van de financiële resultaten vierde kwartaal 2020 en eerste 
raming jaarresultaten 2020. 
 
3. (OJ 748) CLUSTER WEST + ZW - LEVEREN VAN VOEDING - GOEDKEURING 
GUNNING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In de raad van bestuur van 28 oktober 2020 werd het lastenboek voor het dossier 
“raamovereenkomst voor het leveren van voeding” goedgekeurd.  
In de zitting van 28 oktober 2020 verleende de Raad van Bestuur goedkeuring aan 
de geselecteerde kandidaten, de lastvoorwaarden, het bestek met nr. 2020-748.  
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 4.948.670,00 EUR incl. btw voor 
een maximale periode van 5 jaar. De meetstaat werd opgemaakt op basis van de 
meest verbruikte artikelen met een jaarlijkse geraamde omzet van € 520.016,71 
excl. btw of € 552.907,03 incl. btw.  
Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor DEN AZALEE vzw.  
 
Motivatie 
De offertes dienden het bestuur te bereiken op 11 december 2020. De offertes 
werden administratief nagekeken door de aankoopdienst, en samen met de 
verantwoordelijken van de keukens in Sint-Niklaas en Zwijndrecht werden de 
offertes inhoudelijk beoordeeld. De stalen werden in januari 2021 uitvoerig getest 
door een werkgroep. Op 1 maart 2021 werd de uitnodiging tot indiening van een 
BAFO uitgestuurd.   
 
Advies 
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
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beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bidfood Flanders, Kasteleinsstraat 17 te 
9150 Kruibeke, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
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 meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid 
verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of 
diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) 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. 
Zorgpunt Waasland treedt op als aankoopcentrale voor DEN AZALEE VZW bij de 
gunning en de uitvoering van de opdracht. 
De uitgave voor de opdracht “RO voor het leveren van voeding tbv ZPW” wordt 
geraamd op € 520.016,71 excl. btw of € 552.907,03 incl. btw op jaarbasis, op basis 
van de meetstaat. 
Deze raming overschrijdt de drempel van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 3 juni 2020 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met 
name de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De aankondiging van opdracht 2020/S 109-263936 werd gepubliceerd op 
4 juni 2020 in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
De aankondiging van opdracht 2020-518992 werd gepubliceerd op 4 juni 2020 op 
nationaal niveau. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 28 oktober 2020 goedkeuring aan de 
selectie van volgende kandidaten: 
- Bidfood Flanders, Kasteleinsstraat 17 te 9150 Kruibeke; 
- BVBA RANSON-CANNIERE BVBA, LAMMERSAKKER 4 te 8700 TIELT; 
- MECO, Leegaardsdijk 2 te 8400 Oostende; 
- Sligro-ISPC Belgium NV, Wingepark 10 te 3110 Rotselaar. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 11 december 2020 om 09.30 uur te 
bereiken. 
De verbintenistermijn van 180 kalenderdagen eindigt op 9 juni 2021. 
Initiële offertes 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- Bidfood Flanders, Kasteleinsstraat 17 te 9150 Kruibeke (€ 502.312,89 excl. btw 
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of € 534.407,88 incl. btw); 
- Sligro-ISPC Belgium NV, Wingepark 10 te 3110 Rotselaar (€ 492.174,90 excl. 
btw of € 523.562,17 incl. btw); 
De ontwerper, rekening houdend met het voorgaande, op 1 maart 2021 de 
volgende firma's heeft uitgenodigd om een verbeterde offerte in te dienen voor de 
volgende onderhandelingsfase: 
- Bidfood Flanders, Kasteleinsstraat 17 te 9150 Kruibeke; 
- Sligro-ISPC Belgium NV, Wingepark 10 te 3110 Rotselaar. 
Finale onderhandelingsfase 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- Bidfood Flanders, Kasteleinsstraat 17 te 9150 Kruibeke (€ 506.212,54 excl. btw 
of € 538.541,51 incl. btw); 
- Sligro-ISPC Belgium NV, Wingepark 10 te 3110 Rotselaar (€ 488.364,76 excl. 
btw of € 519.523,42 incl. btw); 
De ontwerper stelde op 16 maart 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bidfood Flanders, Kasteleinsstraat 17 te 
9150 Kruibeke, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
«Stemresultaat» 
 
Art. 1. Keurt het verslag van nazicht van de offertes dd. 16 maart 2021 goed, 

opgesteld door de Aankoopdienst. Dit verslag maakt integraal deel uit 
maakt van deze beslissing. 

Art. 2. Gunt de opdracht aan de economisch meest voordelige aanbieder, nl. 
Bidfood Flanders, Kasteleinsstraat 17 te 9150 Kruibeke, tegen de 
eenheidsprijzen, vermeld in de offerte.  

Art. 3. de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden 
vastgelegd in het bestek met nr. 2020-748. 

 
 
4. (MA) ZPW - STUDIEOPDRACHT CATERING - LASTVOORWAARDEN EN 
GUNNINGSWIJZE - GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het kader van de opdracht “Studieopdracht catering” werd een bestek met nr. 
2021-864 opgesteld door Facilitair beheer. 
 
Motivatie 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; we overschrijden 
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de grensbedragen voor publicatie niet, bovendien is het aangewezen een goede 
afstemming te vinden met de kandidaat opdrachtnemer en voldoende tijd en ruimte 
te hebben voor onderhandeling. 
We stellen tevens voor om te werken met een raamovereenkomst met een looptijd 
van 4 jaar waarbij nu al de prijzen worden gevraagd (zie opties in bestek) zodat 
vragen of extra opdrachten na het de originele opdracht via hetzelfde contract 
kunnen afgenomen worden zonder een nieuwe overheidsopdrachtenprocedure te 
moeten starten. 
Binnen de werkgroep werd een lijst opgemaakt van consultants die mogelijks in 
aanmerking komen voor de opdracht. We stellen voor aan de volgende een offerte 
te vragen: 
 - TRIFINANCE BELGIUM NV, Uitbreidingstraat 80 te 2600 
Berchem; 
 - PROBIS CORPORATE NV, Winkelom 83, Bus B.1.B te 2440 
Geel; 
 - Alex De Kind; 
 - Spacewell Catering Advisory, Sneeuwbeslaan 20b3 te 2610 
Antwerpen; 
 
Advies 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of 
€ 50.000,00 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het 
exploitatiebudget. 
Er wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de uitnodigingen 
tot offerte op 25 maart 2021 te verzenden. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 20 april 2021 om 10.00 
uur voorgesteld. 
 
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 42, § 1, 
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 
niet) 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, meer bepaald artikel 90, 1°. 
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Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1. Keurt het bestek met nr. 2021-864 en de raming voor de opdracht 

“Studieopdracht catering”, opgesteld door de aankoopdienst, 
goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw 
of € 50.000,00 incl. 21% btw. 

Art. 2. De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking voor de opdracht “Studieopdracht catering” wordt 
opgestart. 

Art. 3. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen 
aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking: 

- TRIFINANCE BELGIUM NV, Uitbreidingstraat 80 te 2600 
Berchem(Antw); 
-  PROBIS CORPORATE NV, Winkelom 83, Bus B.1.B te 
2440 Geel; 
- Alex De Kind; (0499/248.446 alexdekind@live.be )  
- Spacewell Catering Advisory, Sneeuwbeslaan 20b3 te 
2610 Antwerpen. 

Art. 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 
20 april 2021 om 10.00 uur. 

Art. 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het 
exploitatiebudget. 

 
5. (KB 740) ZPW - AFVALVERWERKING - GOEDKEURING GESELECTEERDE 
KANDIDATEN 
 
Historiek en uiteenzetting 
De prijsvraag voor het ophalen en verwerken van afval, werd opnieuw opgestart. 
De gekozen gunningsprocedure is de mededingingsprocedure met onderhandeling, 
die Europees gepubliceerd werd.  
 
Motivatie 
De ontvangen kandidaatstellingen werden nagekeken. Daarbij bleek dat de 
kandidaat Bruco Containers niet over de gevraagde certificaten beschikte. Op 
advies van de preventieadviseur, werd als selectiecriterium opgelegd dat de 
aannemer minstens VCA gecertificeerd diende te zijn en diende te beschikken over 

mailto:alexdekind@live.be
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ISO 9001 en 14001 certificaten. Deze certificaten werden in de selectieleidraad als 
minimale vereiste opgenomen.  
Advies 
Burco containers beschikt enkel over een ISO 14001-certificaat en ging er van uit 
dat dit voldoende was. Aangezien niet voldaan werd aan de opgelegde de minimale 
vereisten van het lastenboek, wordt voorgesteld om de kandidaat Bruco Containers 
niet te weerhouden in de procedure.  
 
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 meer bepaald artikel 2, 6° en 7°a (de aanbestedende overheid 
verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de verwerving van leveringen of 
diensten die bestemd zijn voor aanbesteders) 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. 
Zorgpunt Waasland kan optreden als aankoopcentrale voor andere besturen de 
gunning en de uitvoering van de opdracht. 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor ophalen en verwerken van 
afval tbv. Zorgpunt Waasland” werd een bestek met nr. 2019-740 opgesteld door 
de ontwerper. 
De jaarlijkse uitgave voor Zorgpunt Waasland voor deze opdracht wordt geraamd 
op € 300.000 incl. 21% btw. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De Raad van Bestuur verleende in zitting van 27 januari 2021 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 8 maart 2021 om 13.00 uur te 
bereiken. 
De ontwerper stelde op 17 maart 2021 een verslag van nazicht van de 
kandidaturen op. 
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Uit het proces-verbaal van de opening van kandidaatstellingen van 8 maart 2021 
blijkt dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
- Bruco Containers nv, Venhof 3-5 te 2110 Wijnegem 
- Renewi NV, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol 
- Sita Waste Services nv, Keizer Karellaan 584/7 te 2340 Sint-Agatha-Berchem 
- Vanheede Environmental Logistics, Dullaardstraat 11 te 8940 Geluwe 
 
Beslissing:  
de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland 
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1  Verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaturen, 

opgemaakt dd 17 maart 2021, dat integraal deel uit maakt van deze 
beslissing. In het verslag van nazicht wordt de kandidaatstelling van Bruco 
Containers nv, Venhof 3-5 te 2110 Wijnegem, met als onderaannemer Afval 
Alternatief, niet weerhouden.  

 
 
Art. 2. De geselecteerde kandidaten (Renewi NV, Sita Waste Services nv en 

Vanheede Environmental Logistics) worden uitgenodigd om een offerte in te 
dienen, zodra het lastenboek goedgekeurd wordt.  

 
 
6. (TVD) NAAMGEVING VOORZIENINGEN HAASDONK EN VRASENE - ADVIES 
 
Historiek en uiteenzetting 
In het dagelijks bestuur van januari 2021 is gesproken over de naamgeving van de 
woonzorgkernen in Vrasene en Haasdonk. Er is toen beslist om advies te vragen 
aan de cultuurraad van Beveren.  
Op basis van dat advies is verder gewerkt op de namen. Het voorstel, inclusief, 
motivering, zit in bijlage. 
 
Motivatie 
Zie bijlage. 
 
Advies 
Cultuurraad Beveren (in bijlage) 
Schepencollege Beveren (mondeling via Dirk Van Esbroeck) 
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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:  
Het dagelijks bestuur  
BESLUIT: eenparig 

 
Art. 1 Akkoord te gaan met de nieuwe namen voor de voorzieningen in Haasdonk 

en Vrasene vanaf 15 juni 2021. 
 
7. (NDP) TERUGKOPPELING KWALITEITSINDICATOREN - KENNISNAME  
 
Historiek en uiteenzetting 
Jaarlijkse worden vanuit de Vlaamse Overheid een aantal kwaliteitsindicatoren 
bevraagd.  
Zo ook in 2020. Omwille van corona werden een aantal indicatoren niet bevraagd, 
andere werden verschoven van data.  
 
Motivatie 
In bijlage het rapport van de kwaliteitsindicatoren 2020 van onze woonzorgcentra.  
Naast de cijfers is er een korte analyse en/of duiding van de cijfers toegevoegd.  
 
Advies 
Besproken op het directiecomité en dagelijks bestuur. 
 
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 het rapport kwaliteitsindicatoren 2020.  
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8. (NDP) AANVRAAG ERKENNING ORIËNTEREND KORTVERBLIJF CRAEYENHOF 
- GOEDKEURING 
 
Historiek en uiteenzetting 
De omzetting van 5 van de 10 woongelegenheden van CKV type I van Craeyenhof 
naar oriënterend kortverblijf is opgenomen in de omzettingskalender van de 
subsidiërende overheid. De erkenning dient in te gaan in het tweede kwartaal van 
2021, dus tussen 01/04/2021 en 30/06/2021 
 
Motivatie 
Een aanvraag tot erkenning voor oriënterend kortverblijf dient ingediend. 
Hiervoor is een rechtsgeldige beslissing nodig, een beschrijving van de manier 
waarop het oriënterend kortverblijf voldoet aan de erkenningsvereisten op het 
moment van de opstart en een realistisch stappenplan m.b.t de manier waarop de 
voorziening streeft om volledig te beantwoorden aan de erkenningsnormen binnen 
het jaar na datum erkenningsbeslissing. 
De opstart oriënterend kortverblijf wordt voorzien op 02/05/2021 
 
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 akkoord te gaan tot het aanvragen van een bijkomende erkenning 
oriënterend kortverblijf voor 5 woongelegenheden. Hierbij zullen 5 van de 10 reeds 
bestaande woongelegenheden kortverblijf type 1 van het CVK Craeyenhof met 
erkenningsnummer KCE 1588,omgezet worden. De erkenning wordt aangevraagd 
met ingang van 2 mei 2021. 
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9. (NDP) TERUGKOPPELING BEVRAGING FAMILIE IVM COVID-EPIDEMIE - 
KENNISNAME 
 
Historiek en uiteenzetting 
De corona-epidemie brengt naar onze bewoners in de woonzorgcentra en hun 
familie heel wat te weeg. Ook het organiseren van de dagdagelijkse werking, is voor 
onze medewerkers een uitdaging. Om te weten wat er leeft bij bewoners en familie 
werd een online tevredenheidsmeting opgesteld.  
Er is op deze bevraging heel wat respons gekomen. De antwoorden werden 
verwerkt in bijgevoegd rapport.  
Iedere dagelijks verantwoordelijke heeft ook kennis gekregen van deze resultaten. 
Daar boven werd hen gevraagd welke actiepunten zij meenemen uit deze evaluatie.  
 
Motivatie 
Op basis van de resultaten willen de verantwoordelijken naar de toekomst 
aandachtspunten/bekommernissen meenemen in hun werking.  
 
Advies 
Besproken op het directiecomité en dagelijks bestuur. 
 
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 
BESLUIT: eenparig 

 
Art 1 kennis te nemen van het rapport over de bevraging van de familie i.v.m. de 
Covid-epidemie.  
 
10. (NDP) AANPASSING VOORAFGAANDE VERGUNNING WZC 
POPULIERENHOF - AKKOORD 
 
Historiek en uiteenzetting 
Het WZC Populierenhof is erkend onder het nummer CE 1187 voor de capaciteit 
van maximaal 80 woongelegenheden en onder het nummer VZB 2324 voor de 
maximale capaciteit van 55 woongelegenheden met een bijkomende erkenning en 
onder het nummer KCE 1187 voor 2 bedden kortverblijf.  
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De vervangingsnieuwbouw zal 120 woongelegenheden (118 wzc en 2 KV) tellen, 
een dagverzorgingscentrum een lokaal dienstencentrum, assistentieflats en een 
buitenschoolse kinderopvang.  
 
Motivatie 
Op 28 februari 2017 werd een voorafgaande vergunning verleend voor 135 
woongelegenheden, ter vervanging van het woonzorgcentrum Populierenhof voor 
78 woongelegenheden en WZC De Gerda voor 57 woongelegenheden.  
De verhuis naar de nieuwbouw is gepland november 2021. Er zal tegen dan een 
erkenning aangevraagd worden voor 118 woongelegenheden woonzorgcentrum 
en 2 plaatsen kortverblijf. 
 
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: akkoord te gaan om een aanpassing aan te vragen voor de voorafgaande 
vergunning van het WZC Populierenhof (CE 1187) naar 118 woongelegenheden 
waarvan 78 woongelegenheden ter vervanging van het woonzorgcentrum 
Populierenhof en 40 van het WZC De Gerda. De resterende 17 woongelegenheden 
in voorafgaande vergunning van WZC De Gerda blijven behouden.  
 
 
11. VARIA  
 
Varia 1: Vraag van Els Eeckhaoudt:  
Bestaat er de mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen rond de visie van 
beschermingsmaatregel voor COVID  bij de thuiszorgdiensten 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
De RVB is niet akkoord dat verzorgenden in de thuiszorg maar 8 sets 
handschoenen en mondmaskers per maand krijgen. De RVB vraagt om bij elk nieuw 
huisbezoek handschoenen en mondmaskers voor het personeel te voorzien.  
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De juiste info wat betreft normen ZPW hieromtrent deze week nog bezorgen aan 
de leden van de RVB. 
 
Varia 2: vaccinaties 
Tjeu van Diessen geeft een update over de vaccinatie. Binnen het ZPW zijn op dit 
moment ruimt 3000 mensen gevaccineerd. Er volgen volgende week nog enkele 
groepen, zodat het geheel rond de 3200 zal komen. 
Verder is het streven om alle nieuwe bewoners en personeelsleden zo snel mogelijk 
te vaccineren. Op dit moment is het ZPW daarmee ook zo goed als volledig 'bij'. 
Er is dus in de diverse gebouwen een stevige basis. Vandaar dat er binnen de 
muren op korte termijn versoepeld zal worden, terwijl in de samenleving juist 
verstrengingen in de regels gebeuren. 
 
Beslissing Raad van Bestuur: 
Kennisname. 
 
 
DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM 21.22 UUR. 
 

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR 
 

 
 
 
Tjeu Van Diessen       Maxime Callaert 
Algemeen directeur      Voorzitter 
 


