Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 26 augustus
2021

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Michel Vander Velpen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Glenn Blockx, Veronique Hermans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Koen Veulemans: Raadslid
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 24 juni 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SOCIALE DIENST
2) Kennisgeving ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Katja Lammens

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Feitelijke context
Overwegende dat mevrouw Annie Busselen op 20 juli 2021 haar ontslag heeft gegeven als lid
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
Overwegende dat mevrouw Busselen evenwel nog blijft zetelen in het BCSD tot haar mandaat
wordt opgevolgd;
Overwegende dat het Vast Bureau in zitting van 26 juli 2021 kennis heeft genomen van dit
ontslag en hiervan kennis geeft aan de OCMW-raad;
Dat in onderhavige zitting een voordrachtakte van haar opvolger dient voorgelegd te worden;
Juridisch kader

Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad neemt kennis van het ontslag van Busselen Annie als lid van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en dit met ingang van 01 september 2021.

kennisname
De voorzitter van het bijzonder comité deelt mee dat Annie Busselen haar ontslag heeft
gegeven en op 23 augustus een laatste keer heeft deelgenomen aan een zitting van het
bijzonder comité.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
3) Eedaflegging nieuw lid Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Overwegende dat:
-

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 6 leden telt de voorzitter niet inbegrepen;
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dient te bestaan uit personen van
verschillend geslacht;

-

-

-

De leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst gekozen worden door de
raad voor maatschappelijk welzijn onder de voorzitter en de leden van het vast bureau,
de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en andere verkiesbare burgers op
basis van een gezamenlijke akte van voordracht, ondertekend door de meerderheid
van de verkozenen van dezelfde lijst of groep van lijsten die aan de lokale verkiezingen
hebben deelgenomen, of, als de voorgedagen kandidaat deelgenomen heeft aan de
lokale verkiezingen, door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of groep
van lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen;
Alleen handtekeningen van raadsleden die de eed hebben afgelegd in aanmerking
worden genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed
als raadslid hebben afgelegd;
Niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen;

Overwegende dat mevr. Annie Busselen haar ontslag indiende als lid van het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst;
Dat in de oorspronkelijke voordrachtakte geen kandidaat-opvolger werd aangeduid voor mevr.
Annie Busselen;
Gelet op de nieuw ontvangen voordrachtakte voor afvaardiging van een lid voor het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst namens de NV-A fractie;
Juridisch kader
Gelet op de artikelen 91, 92, 93, 94, 95 en 96 van het Decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het P.V. van onderzoek naar de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van
voordracht van de leden voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
BESLUIT het volgende kandidaat-lid verkozen te verklaren als lid voor het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst
Mevr. Caroline Torbeyns, Wittebos 12a te 3472 Kersbeek-Miskom, geboren te Lubbeek
op 14/04/1978
Dit lid legt hierna de decretaal voorgeschreven eed af in handen van de voorzitter:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”
Aldus vastgesteld in voormelde zitting.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
4) Lokaal Bestuur Kortenaken - Kennisname stand van zaken uitvoering
meerjarenplan 2020-2025
De OCMW-raad
Feitelijke context

Conform artikel 263 van het DLB dient er ten minste vóór eind september een
opvolgingsrapportering voorgelegd te worden aan de Raden.
Deze rapportering is alleen bedoeld voor het bestuur en de raadsleden en hoeft dus niet op
de website gepubliceerd te worden. Er dient ook geen digitale rapportering aan ABB bezorgd
te worden.
Dit rapport is opgenomen in bijlage.
Juridisch kader

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22/12/2017.
Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC).
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC).
De minimale inhoud wordt vastgelegd in artikel 29 van het BVR BBC van 30 maart 2018 en in
artikel 5 MB BBC 26 juni 2018:


een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;



een overzicht van de laatste stand van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten
en uitgaven voor het lopende jaar (minstens schema J1 en schema T2, cf. art 5 MB
BBC);



in voorkomend geval, de wijziging van de assumpties die gekozen werden bij de
opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan (een wijziging van assumpties
werd reeds geïntegreerd in het aangepaste meerjarenplan);



in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s (tevens gedefinieerd in het
aangepaste meerjarenplan).

Financiële aspecten

Niet van toepassing.
BESLUIT

Art. 1. De OCMW-raad neemt kennis van de opvolgrapportering over de periode van 01-012021 t.e.m. 30/06/2021.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
5) Addendum samenwerkingsovereenkomst
bestrijding corona.

tot

toekenning

subsidie

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is nog altijd een
cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing mede door de opkomst van
besmettelijke varianten (o.a. deltavariant):

Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact
heeft gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling
om zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette
personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke
maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een
mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.

Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de
besmetting heeft opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan
gezocht worden waar de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als
beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving)
kunnen nemen.
De Vlaamse Regering heeft de contouren voor preventie, sensibilisering, bronopsporing,
quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021
uitgewerkt, met een bijhorende subsidie.
Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit
van de Vlaamse Regering van datum kiezen tussen de volgende opties:
•
Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en
quarantainecoaching
•
Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching
én aanvullend lokaal contactonderzoek.
Besturen die op basis van het BVR van 13 november geen samenwerkingsovereenkomst
hebben afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, kunnen vanaf 1 april 2021 een
overeenkomst voor optie 1 (sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching)
afsluiten.
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale
contactcenters.
De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van
clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een
forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021
tot en met 31 augustus 2021.
De gemeente Kortenaken wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten
op optie 1. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2021.
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze samenwerkingsovereenkomst werd door de
gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 28 januari 2021.
Bij deze samenwerkingsovereenkomst werden volgende documenten als bijlage gevoegd:
Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams
haar
engagementen
die
zij
in
het
kader
van
de
samenwerkingsovereenkomst zal uitvoeren, concreet omschrijft;
De
nodige
verwerkersovereenkomst(en)
zoals
voorzien
op
www.vlaanderenhelpt.be;

-

De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze
engagementen te kunnen uitvoeren;
In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op
www.vlaanderenhelpt.be.

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van
de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op
te nemen.
De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die
de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de
werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.
Het lokaal bestuur wil ook de volgende maanden deze engagementen opnemen
waardoor ze een addendum dient toe te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst
die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2021 aangezien
de huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 augustus 2021. Dit addendum
verlengt de inspanningen tot en met 15 oktober 2021.
Juridisch kader
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert
het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en
van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen. Dit beginsel houdt in dat, wanneer
een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om
dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit
van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie
te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds
bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;
Gelet op het besluit van Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op het besluit van Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en
Gezondheid zoals goedgekeurd in zitting van 28 januari 2021.
Financiële aspecten
Kostprijs:

Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-Raad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken en het besluit van de
Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen
om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken en het besluit van Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding
van de COVID-19-pandemie te versterken.
Art. 2. De OCMW-Raad keurt het voorgelegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst
met Agentschap Zorg en Gezondheid goed (verlenging tot en met 15 oktober).
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

