
Mijnheer de algemeen directeur, 

Beste Borchert, 

  

Na het fractieleidersoverleg van gisteren, waarin we voorlopig weinig nieuwe info vernamen, 
wil mijn fractie graag nog even naar volgende polsen (nu er gisteren een CBS heeft 
plaatsgevonden) 

  

a. Is er reeds een beslissing genomen inzake de ondersteuning aan de lokale scholen 
(voorstel van bestuursleden Marina Bovyn en An Haesebeyt)? 

Deze vraag is op 7 mei beantwoord per e-mail aan de vraagsteller.  

“Gemeente Oosterzele kocht 1 000 mondmaskers aan voor alle personeelsleden (onderwijzend, 
poetspersoneel, personeel dat instaat voor het vervoer, opvangpersoneel) over alle netten heen. 
Daarnaast worden ook de andere nodige beschermingsmiddelen voorzien. Gemeente Oosterzele 
heeft daarnaast ook alle schooldirecties gecontacteerd om de noden op het vlak van infrastructuur 
te bevragen en waar mogelijk ondersteuning te bieden. 

De directies van de scholen voorzien een draaiboek waarin een hygiëneplan; preventiemaatregelen 
en het praktisch verloop voor de heropstart van de school worden opgenomen. Dit draaiboek wordt 
ter inzage gebracht aan interne en externe preventie alsook aan het schoolbestuur. Er kan u 
gegarandeerd worden dat alle richtlijnen en maatregelen inzake corona, vooropgesteld door de 
veiligheidsraad, ter harte worden genomen.”                     

b. Is er al een plan van aanpak inzake de verspreiding van mondmaskers aan inwoners 
(wordt er ook gewerkt met vrijwilligers. Kunnen we hieraan bijdragen)? 

Onze administratie is momenteel bezig met de praktische voorbereidingen 
om de bedeling van de mondmaskers te organiseren. N.a.v. de oproep om 
mondmaskers te naaien, ontvingen we al een aantal meldingen van 
inwoners die graag meehelpen bij de bedeling. Van zodra we meer zicht 
hebben op de leveringstermijnen, plaatsen we een extra oproep naar 
vrijwilligers. Vermoedelijk zullen we hen de mogelijkheid geven om de 
straten te kiezen waar ze de mondmaskers willen/kunnen bedelen.  

c. Is overzicht reeds beschikbaar (cfr eerdere vraag) van reeds 
ingezameld/geschonken materiaal en de manier dit wordt 
verdeeld? (ik verneem via verschillende bronnen dat dit nogal op 
variabele wijze gebeurt,...) 

Van de hulpverleningszone ontvingen wij pakketten mondmaskers; de Gemeente moest die 
verdelen onder twee groepen: 1 )artsen en 2) verpleegkundigen, tandartsen, vroedvrouwen. Die 
verdeling gebeurde volgens de verdeelsleutel opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Die lijsten bleken niet steeds up-to-date: zorgverleners die het beroep al enige tijd niet meer 
uitoefenen, stonden vermeld terwijl nieuw gestarte zorgverleners niet op de lijst stonden. Er is 
momenteel een beperkte restvoorraad van die mondmaskers; die wordt door Gemeente verdeeld 
bij de RVT, OCMW, … 



De ontvangen handgels zullen gebruikt worden i.f.v. de heropstart van de scholen. Voor het eigen 
personeel kocht de Gemeente als werkgever ook drie mondmaskers per personeelslid aan. 

Gemeente Oosterzele bestelde 10 000 mondmaskers en zal die verdelen onder de inwoners van 
Oosterzele; de leeftijd van 12 jaar wordt daarbij als ‘ondergrens’ gehanteerd’. Van kliniek De 
Pelgrim en De Betsberg/Hadron kregen we melding van het aantal inwoners dat zij momenteel 
hebben. De eerste mondmaskers die via de actie sew to care geproduceerd werden, zullen daar 
kunnen ingezet worden. 

d. Quid manier toevoegen medische expertise 
aan de crisiscel? 

Gemeente Oosterzele onderhoudt goede contacten met Panacea; wij 
kunnen dus indien nodig een beroep doen op hun medische expertise. 
Gemeente Oosterzele biedt Panacea logistieke ondersteuning bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden. 

e) Hoe zal er gewerkt worden inzake exitplan? Is brainstorm nu op 
11/05? Moeten voorstellen vooraf aangeleverd worden?  

Een eerste brainstorm vond ondertussen plaats 
afgelopen maandag 18 mei in aanwezigheid van 
alle politieke partijen en een afvaardiging van het 
college, de leden van het managementteam en de 
communicatieambtenaar. We laten ons hierbij 
begeleiden door een externe procesbegeleider. 

f) Wanneer worden de eerste belrondes naar de senioren opgestart? Tijdens het MAT van 6 
mei werd de huidige situatie geëvalueerd. Het nummer dat eerder gecommuniceerd werd als 
hulplijn voor mensen die zelf geen boodschappen kunnen doen of nood hebben aan een 
babbel, werd nog geen enkele keer gebeld voor vragen/cases die aan Corona gerelateerd zijn. 
In overleg met de informatieveiligheidsconsulent is beslist om verder te zetten op dat nummer 
(omwille van GDRP) en dat contactnummer zo veel mogelijk verder te communiceren. Via de 
dienstverlening die het OCMW biedt, is er nauw contact tussen hulpbehoevende inwoners en 
de OCMW-personeelsleden. Eventuele noden worden dus ook op deze manier ondervangen.  

Het college zal deze vraag aanstaande zitting van 
de gemeenteraad 27 mei mondeling 
beantwoorden.  

g) Dank om ook de antwoorden op onze openstaande schriftelijke vragen uit de maand maart 
te bezorgen (mag via mail) 

Wordt opgevolgd. 

Met vriendelijke groet, 

  

  

Filip Michiels 
Fractieleider Open Vld plus 



  

P. De Vosstraat 9 
9860 Oosterzele 
0498 50 01 04 

www.filipmichiels.be 

  

 


