
 

WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN 
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BESLOTEN ZITTING 

 

1. OVERDRACHT ERKENNINGEN. AKTENEMING. 

 

De Raad van bestuur neemt akte van het besluit van de Administrateur-Generaal van het agentschap 

Zorg en Gezondheid, bij delegatie het afdelingshoofd Woonzorg en Eerstelijn, van 4 juli 2018 

houdende overdracht van de hierna vermelde erkenningen en de uitbating van zijn voorzieningen met 

ingang van 1 juli 2018 aan de Woonzorggroep Voorkempen, met maatschappelijke zetel Verbertstraat 

25 te 2900 Schoten. 

De Raad van bestuur neemt akte van het besluit van de Administrateur-Generaal van het agentschap 

Zorg en Gezondheid, bij delegatie het afdelingshoofd Woonzorg en Eerstelijn, van 4 juli 2018 

houdende overdracht van de hierna vermelde erkenningen en de uitbating van zijn voorzieningen met 

ingang van 1 juli 2018 aan de Woonzorggroep Voorkempen, met maatschappelijke zetel Verbertstraat 

25 te 2900 Schoten. 

 
2. ERKENNING. TOEPASSING CAMPUSBESLUIT. BESPREKING. 

 
Het directieteam krijgt opdracht om een dossier voor te bereiden. 

 
3. OCMW SCHOTEN. GEBRUIKSOVEREENKOMST ARCHIEFRUIMTE. 

GOEDKEURING. 

 

Verleent goedkeuring aan de af te sluiten gebruiksovereenkomst tussen het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn van Schoten, en de Woonzorggroep Voorkempen, vereniging van publiek 

recht, met betrekking tot de archiefruimte op de campus Schoten.  

 

4. OCMW WIJNEGEM. GEBRUIKSOVEREENKOMST  BUREELRUIMTEN. 

GOEDKEURING. 

 

Verleent goedkeuring aan de af te sluiten gebruiksovereenkomst tussen het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn van Wijnegem, en de Woonzorggroep Voorkempen, vereniging van publiek 

recht, met betrekking tot de bureelruimten, gelegen op de tweede verdieping van het 

gebouwencomplex, gelegen Koolsveldlaan 94 te Wijnegem. 

 

5. LOKAAL BESTUUR WIJNEGEM. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET 

BETREKKING TOT ICT-PLATFORM. GOEDKEURING.  

 

Keurt de samenwerkingsovereenkomst ICT-platform, af te sluiten tussen het lokaal bestuur Wijnegem 

en de Woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht goed : 



De éénmalige financiële tussenkomst van 12.100 euro, te betalen aan het lokaal bestuur Wijnegem, 

voor het gebruik van 20 % de serverinfrastructuur, wordt verrekend op het investeringsbudget. 

 
6. OCMW WIJNEGEM. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN KADER VAN 

SOCIALE TEWERKSTELLING (ARTIKEL 60, § 7 EN WIJKWERKING) IN WZC 

RUSTENBORG. GOEDKEURING. 

 

Verleent goedkeuring aan de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst tussen het Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn van Wijnegem, en de Woonzorggroep Voorkempen, OCMW-

vereniging van publiek recht, in het kader van sociale tewerkstelling (artikel 60 § 7) in het 

woonzorgcentrum Rustenborg.   

Verleent goedkeuring aan de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst tussen het Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn van Wijnegem, en de Woonzorggroep Voorkempen, OCMW-

vereniging van publiek recht, in het kader van sociale tewerkstelling (wijkwerken) in het 

woonzorgcentrum Rustenborg. 

7. OCMW SCHOTEN. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN KADER VAN SOCIALE 

TEWERKSTELLING (ARTIKEL 60, §7) IN WZC VERBERT – VERRIJDT. 

GOEDKEURING. 

 
Verleent goedkeuring aan de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst tussen het Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn van Schoten en de Woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging 

van publiek recht in het kader van sociale tewerkstelling (artikel 60 § 7) in het woonzorgcentrum 

Verbert – Verrijdt. 
 

8. DELEGATIEBESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR MET BETREKKING TOT 

BEVOEGDHEDEN DAGELIJKS BESTUUR IN KADER VAN WET OP 

OVERHEIDSOPDRACHTEN. AKTENEMING. 

 

De Raad van bestuur neemt akte van de hierna vermelde besluiten van de algemeen directeur : 

- Besluit van 10 juli 2018 waarbij aan een aantal personeelsleden het budgethouderschap wordt 

toegekend binnen de grenzen van het door de Raad van Bestuur in zijn zitting van 18 mei 

2018 bepaalde begrip ‘begrip dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten’. 

- Besluit van 8 augustus 2018 waarbij aan één van de gedelegeerde budgethouders een 

bijkomende verantwoordelijkheid wordt toegekend binnen de grenzen van het door de Raad 

van Bestuur in zijn zitting van 18 mei 2018 bepaalde begrip ‘begrip dagelijks bestuur inzake 

overheidsopdrachten’. 

 
9. DELEGATIEBESLUIT ALGEMEEN DIRECTEUR MET BETREKKING TOT 

HANDTEKENINGBEVOEGDHEID BEWONERS- EN GEBRUIKERSCONTRACTEN. 

AKTENEMING. 

 

De Raad van bestuur neemt akte van het besluit van 1 augustus 2018 van de algemeen directeur 

houdende delegatie van de handtekeningbevoegdheid om de contracten, bijlagen en interne 

afsprakennota’s voor de bewoners van woonzorgcentrum Rustenborg en de gebruikers van het 

centrum voor kortverblijf Rustenborg namens de woonzorggroep te ondertekenen, naar de heer André 

Vanherck, campusdirecteur Wijnegem. 

 
10. DELEGATIEBESLUIT FINANCIEEL DIRECTEUR MET BETREKKING TOT 

HANDTEKENINGBEVOEGDHEID UITGAANDE FACTUREN. AKTENEMING. 

  



De Raad van bestuur neemt akte van het besluit van 10 juli 2018 van de financieel directeur houdende 

delegatie van de handtekeningbevoegdheid voor de uitgaande facturatie die betrekking heeft op de 

werking van de campus Wijnegem, aan de heer André Vanherck, campusdirecteurWijnegem. 

 

11. LEVERINGEN EN DIENSTEN. HET LEVEREN VAN GENEESMIDDELEN EN 

FARMACEUTISCHE PRODUCTEN AAN DE BEWONERS VAN DE 

WOONZORGCENTRA VAN DE WOONZORGGROEP VOORKEMPEN. 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN STARTEN 

PROCEDURE. 

 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-04 van 8 augustus 2018 en de raming voor 

de opdracht “Het leveren van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan de bewoners van de 

woonzorgcentra van de woonzorggroep VOORKEMPEN”, opgesteld door de campusdirecteur 

Schoten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 620.000 excl. 

B.T.W.. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget. 

 
12. CAMPUS WIJNEGEM. CONTRACT MEDICATIE EN SONDEVOEDING. BETEKENING 

OPZEG. GOEDKEURING. 

 

Beslist om per 01.01.2019 de Raamovereenkomst ‘Levering van geneesmiddelen met bijhorend 

verdeelsysteem en parapharmaceutische producten (inclusief bij- en vervangvoeding) voor het WZC 

Rustenborg’, door het OCMW van Wijnegem na het uitschrijven van een overheidsopdracht  

toegewezen aan Apotheek Verheijen bvba, gevestigd Kromstraat 2 te 2520 Ranst, stop te zetten.  

Apotheek Verheijen bvba, gevestigd Kromstraat 2 te 2520 Ranst, voor 30.09.2018 per aangetekende 

brief de opzeg van de lopende overeenkomst met ingang van 01.01.2019 te betekenen. 

 

13. VERKLARING VAN INTENTIE TOT TOETREDING TOT EEN AANKOOPCENTRALE 

VOOR DE AANBESTEDING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR 

LEVERINGEN MET ALS VOORWERP ‘RAAMOVEREENKOMST VOOR HET 

LEVEREN VAN MATERIALEN TER ONDERSTEUNING VAN HET 

INCONTINENTIEMATERIAAL’. 

 

Woonzorggroep Voorkempen, OCMW-vereniging van publiek recht, betuigt haar interesse tot 

toetreding tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor leveringen 

met als voorwerp “Raamovereenkomst voor het leveren van materialen ter ondersteuning van het 

incontinentiemateriaal” van Zorgbedrijf Antwerpen en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van 

vermelde raamovereenkomst, door aan Zorgbedrijf Antwerpen het ingevulde aanvraagformulier met 

betrekking tot de percelen ‘incontinentiemateriaal en materiaal ter voorkoming van lekkages’, 

‘verzorgende producten incontinentie’ en ‘materiaal voor verzorgend wassen’, te bevestigen. 

 

 

 



14. PRINCIPIEEL AKKOORD TOT TOETREDING TOT EEN AANKOOPCENTRALE VOOR 

DE AANBESTEDING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS 

VOORWERP ‘RAAMOVEREENKOMST POSTDIENSTEN VLAAMSE LOKALE 

BESTUREN’. 

Gaat principieel akkoord om toe te treden tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een 

overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale 

besturen” van VVSG vzw en om bijgevolg afnemer te worden van voormelde raamovereenkomst. 

Het directieteam wordt gemachtigd tot het sluiten van de Raamovereenkomst, met latere bekrachtiging 

door de Raad van bestuur. 

 

15. DIENSTEN. VERZEKERINGEN. AFSLUITING. GOEDKEURING. 
 

Verleent zijn goedkeuring aan het afsluiten van de hierna vermelde verzekeringspolissen bij Ethias 

NV, met zetel voor Vlaanderen Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, met ingang van 1 juli 2018 : 

1. Polis collectieve verzekering gezondheidszorg met polisnr. 85.700.343, af te sluiten voor de 

contractuele medewerkers  

2. Polis schade door ongeval, ziekte en contaminatie in het kader van het georganiseerd 

vrijwilligerswerk (decreet van 3 april 2009) met polisnr. 45.403.424 

Aan het OCMW van Schoten en het OCMW van Wijnegem te verzoeken om de collectieve 

hospitalisatieverzekering van de overgedragen contractuele medewerkers naar de woonzorggroep 

Voorkempen verder te laten lopen tot het einde van 2018. 

Aan het OCMW van Schoten en het OCMW van Wijnegem te verzoeken om de brandpolissen en 

autoverzekeringen met betrekken tot het patrimonium en de overgedragen voertuigen voorlopig niet 

stop te zetten, dit in afwachting van de organisatie van een marktbevraging. 

 

16. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. KENNISNEMING. 

 

De Raad van bestuur neemt kennis van de hierna vermelde besluiten van de algemeen directeur, 

ingevolge bevoegdheidsoverdracht door de Raad van bestuur in zijn zitting van 18 mei 2018, genomen 

in kader van dagelijks personeelsbeheer. 

De Raad van bestuur neemt kennis van de hierna vermelde besluiten van de algemeen directeur, 

ingevolge bevoegdheidsoverdracht door de Raad van bestuur in zijn zitting van 18 mei 2018, genomen 

in het kader van de wet op de overheidsopdrachten. 

 
17. BESTELBONS EN INGEKOMEN FACTUREN. KENNISNEMING. 

 
18. BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. VASTSTELLING 

DAGORDE. 

 
 

 

Schoten, 20 augustus 2018 

 

 


