Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 27 mei 2021

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
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,
Veronique Hermans,
Koen Veulemans,
Guy Vandebergh,
Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden:
Glenn Blockx: Raadslid

Schepen;

Afwezig:

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 22 april 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Addendum samenwerkingsovereenkomst
bestrijding corona.

tot

toekenning

subsidie

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Feitelijke context
In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is nog altijd een
cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.


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 maart 2021. Dit addendum
verlengt de inspanningen tot en met 31 augustus 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 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.
Art. 2. De OCMW-Raad keurt het voorgelegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst
met Agentschap Zorg en Gezondheid goed.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Igo Leuven: algemene
vergadering 25.06.2021.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken besliste akkoord te gaan met de oprichting van
en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2021 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1. Goedkeuring verslag 11-12-2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 –
maart 2025  Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia
Vandeven die ontslag nam uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021
6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité  Anja Peeten ipv Herman Theys
(gemeente Holsbeek)
Overwegende dat voor het OCMW mevrouw Laura Schurmans werd aangeduid als
vertegenwoordiger;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT

Artikel 1. De agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2021 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om mevrouw Laura Schurmans ,gemeenteraadslid af te vaardigen voor de
algemene vergadering van 25 juni 2021. Mevrouw Schurmans krijgt het
mandaat de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Mandateren vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Cipal dv op
24.06.2021.
Feitelijke context
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal
”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op de oproeping van 7 mei 2020 tot de digitale algemene vergadering van Cipal van 24
juni 2021 met de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020,
afgesloten op 31 december 2020
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar
2020, afgesloten op 31 december 2020
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor
de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
Overwegende dat Michel Vander Velpen door de OCMW-raad werd aangesteld als
afgevaardigde in de vergaderingen van Cipal, met als plaatsvervanger Stefaan Devos,
burgemeester;
Na beraadslaging;

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art.
40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;

Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder
op art. 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;

BESLUIT
Artikel 1. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021, zoals overgemaakt
per aangetekende brief en e-mail goedgekeurd.
Artikel 2. De (plaatsvervangende) vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om
op de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform
dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien
deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
(plaatsvervangende) OCMW-vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke
volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3. Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met
het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

