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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 25 februari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Johan Van Durme, Burgemeester; 

Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Linda De Vos, Kaat Pien, Ann Van Hecke, 
Louise Van Hoorde, Pieterjan Keymeulen, Simon Van Der Heyden, Jeroen Logghe, 
Steven Verstuyft, Raadsleden; 

Christ Meuleman, Els De Turck, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Orville Cottenie, Schepenen; 

Hilde De Sutter, Voorzitter; 

Borchert Beliën, Algemeen directeur 

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 23.55 uur. 

De zitting werd digitaal gehouden en was openbaar te volgen via een audiovisuele livestream.  

In toepassing van art. 32, §2 van het huishoudelijk reglement van de raad vervangt een audio-
opname het zittingsverslag van de openbare zitting. Deze is beschikbaar op de website van de 
gemeente. De opname is raadpleegbaar per agendapunt. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 
JANUARI 2021 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 en 
278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering 
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die 
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de 
notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van 
de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze 
ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen 
directeur. 

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van 21 januari 2021 goed te keuren. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 

 

Motivering 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor 
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

De de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de zitting 
van donderdag 21 januari 2021. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 21 januari 
2021 worden goedgekeurd. 

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

2. BEKRACHTIGING GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST I.K.V. 
HET BVR 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 – OPTIE 1 DE VLAAMSE REGERING 
STELT SUBSIDIES TER BESCHIKKING VOOR DE ORGANISATIE EN FINANCIERING 
VAN EEN COMPLEMENTAIR EN AANVULLEND LOKAAL SYSTEEM VAN 
CONTACTONDERZOEK, BRONOPSPORING, SENSIBILISERING EN PREVENTIE IN HET 
LICHT VAN DE HUIDIGE CORONAPANDEMIE 

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

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 
2020 de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, 
sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek.  

De contouren werden verder uitgewerkt 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. 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1. 
De invulling gebeurt via een afsprakenkader met het COVID-19-team binnen de zorgraad. 
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Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de beslissing van het vast bureau 
van 26 januari 2021 te bekrachtigen. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 

Besluit van het vast bureau van 26 januari 2021 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het BVR 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 – optie 1 

Zo de raad niet tijdig kan samenkomen om onderhavig besluit te nemen, kan op grond van 
artikel 269 DLB bij hoogdringendheid het college de samenwerkingsovereenkomst 
goedkeuren m.h.o. op het bekomen van de nodige accounts doch onder voorbehoud van 
bekrachtiging van deze beslissing op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn 
waarop dit wetmatig kan geagendeerd worden. 

Motivatie :  

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 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 de stijgende besmettingsgraad in Vlaanderen; 

De complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de 
COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen van de 
tweede golf en het proberen vermijden van een derde golf. 

Een en ander vergt dat de gemeente zo snel mogelijk met haar engagementen kan opstarten, 
zodat geen kostbare tijd verloren gaat. 

Om te kunnen op opstarten is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met 
bijlagen vereist.  Op basis daarvan ontvangt de gemeente tevens de nodige accounts voor van 
de verschillende platformen. 

De nodige stukken hiertoe werden sedert 7 december 2020 door de Vlaamse overheid ter 
beschikking gesteld, zodat vanuit de gemeenten niet vroeger kon worden 
geagendeerd/gereageerd. 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten tot de eerstvolgende raad 
voor maatschappelijk welzijn omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te 
kunnen opnemen. 
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Dat de hoogdringendheid blijkt uit de epidemiologische resultaten voor Vlaanderen, die van 
dag op dag evolueren. 

 
 

Juridisch kader 

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 

Motivering 

In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden,  is 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, sensiblisering, handhaving) kunnen nemen. 

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 
2020 de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, 
sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek.  

De contouren werden verder uitgewerkt 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. 

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 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. 

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 lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire 
engagementen als volgt :  

-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 maximum 5 maanden (ten 
vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021);  

-de gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend lokaal 
contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele 
subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, 
inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicocontacten. 

Periode : ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021. 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1. 
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Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden 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. 

 
Besluit 

 

Enig artikel : De raad bekrachtigt het besluit van het vast bureau van 26 januari 2021 
houdende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het BVR 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 – optie 1. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. GOEDKEUREN VAN TOETREDING TOT DE RAAMOVEREENKOMST POSTDIENSTEN 
VIA STAD BRUGGE 

OCMW Oosterzele maakt momenteel gebruik van de diensten van bpost voor het versturen 
van de post. Daarbij komt bpost de post in bakken afhalen en wordt die bij bpost gefrankeerd. 
Bpost is al sinds enige tijd niet meer de enige aanbieder op de markt waardoor een 
marktbevraging zich zou opdringen. Stad Brugge schreef een raamovereenkomst voor het 
organiseren van zijn postdiensten uit. De opdracht werd toegewezen aan bpost. OCMW 
Oosterzele liet zich optekenen als geïnteresseerd bestuur om gebruik te maken van de 
raamovereenkomst. Het intekenen op deze oraamovereenkomst biedt het voordeel dat het 
OCMW zelf geen plaatsingsprocedure voor postdiensten moet organiseren. 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
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Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43 

 

Juridisch kader 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 43 
en artikel 47  

De beslissing van Stad Brugge d.d. 20 november 2019 tot gunning via een open procedure van 
de overheidsopdracht voor diensten met als titel Raamovereenkomst voor de postverwerking 
via een aankoopcentrale tot 31/12/ 2023 met Europese bekendmaking  

 

De voornoemde opdracht van Stad Brugge Raamovereenkomst voor de postverwerking via een 
aankoopcentrale tot 31/12/ 2023 met Europese bekendmaking is een raamovereenkomst met 
één dienstverlener en Stad Brugge treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van 
artikelen 2, 6°, a), artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016. 

Enkel aanbestedende overheden en/of entiteiten die gebonden zijn door de wetgeving op de 
overheidsopdrachten kunnen deelnemen aan de aankoopcentrale.  

Het stadsbestuur van Brugge oefent de aankoopcentrale uit door het plaatsen van een 
opdracht en het sluiten van een raamovereenkomst voor postdiensten. Op basis van de 
raamovereenkomst sluit een aanbestedende overheid zelf een contract af voor de verlening 
van postdiensten met de opdrachtnemer. Een aanbestedende overheid of entiteit die een 
beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
plaatsingsprocedure te organiseren. 

 

Vormvereisten 

Het bestek van de Stad Brugge Raamovereenkomst voor de postverwerking via een 
aankoopcentrale tot 31/12/ 2023 met Europese bekendmaking. 

De aankondiging via het platform e-Procurement en e-Notificiation op 29 mei 2019 (TED 
publication number 2019/S 104-252744 – BDA 2019-516432) 

 

Motivering 

OCMW Oosterzele kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de 
aankoopcentrale gebruikmaken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek  

Door gebruikt te maken van deze raamovereenkomst voor de postverwerking via een 
aankoopcentrale tot 31/12/ 2023 met Europese bekendmaking is OCMW Oosterzele 
krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 vrijgesteld van de verplichting om zelf 
een plaatsingsprocedure te organiseren. 

 

Het is aangewezen dat OCMW Oosterzele gebruikmaakt van de aankoopcentrale om volgende 
redenen:  

• De in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het 
bestuur 

• Het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 
geld betekent 

• Stad Brugge beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding 
van postdiensten. 
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De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: OCMW Oosterzele doet een beroep op de aankoopcentrale van Stad Brugge voor de 
aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via de opdracht 
Raamovereenkomst voor de postverwerking via een aankoopcentrale tot 31/12/2023 met 
Europese bekendmaking. 

Artikel 2: Het vast bureau wordt belast met de uitvoering. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

4. GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET CAW OOST-VLAANDEREN 
VZW VOOR DE NACHTOPVANG AALST 

De lokale besturen uit de ELZ’ s rond Aalst (ELZ Aalst, ELZ Dender, ELZ Panacea, ELZ Dender 
Zuid en ELZ Vlaamse Ardennen) kunnen gebruik maken van de nachtopvang van Aalst mits 
het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW Oost-Vlaanderen vzw.   

Aan de raad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77   

 

Juridisch kader 

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, art. 1 en art 57,§1 en latere aanvullingen 

Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen. 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2 

Motivering 

Het CAW beschikt momenteel in Oost-Vlaanderen over 2 locaties voor het regelen van acute 
nachtopvang voor dak- en thuislozen. 

- Gent: 65 plaatsen doorheen het jaar; 100 gedurende de winter  

- Aalst: 10 plaatsen doorheen het jaar; 14 gedurende de winter  

De financiering van de nachtopvang in Gent blijft gegarandeerd door de stad Gent. Omwille 
van corona werd de instroom van daklozen zonder band met Gent sinds het voorjaar 2020 
beperkt.  
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De financiering van de nachtopvang in Aalst werd als overgangsperiode voor 2020 volledig 
verzekerd door de stad Aalst. Vanaf 2021 zal Aalst blijvend instaan voor een gedeeltelijke 
financiering van de nachtopvang. Om de opvang te kunnen verzekeren van daklozen 
afkomstig uit de omliggende eerstelijnszones (ELZ Aalst, ELZ Dender, ELZ Panacea, ELZ 
Dender Zuid en ELZ Vlaamse Ardennen), en om de integrale kost van de nachtopvang gedekt 
te krijgen, zal er beroep gedaan worden op een medefinanciering van de lokale besturen uit 
de omliggende ELZ’ s die wensen gebruik te maken van de nachtopvang. Hiertoe wordt de 
opvangcapaciteit begin 2021 opgetrokken tot 20 opvangplaatsen.  

De lokale besturen uit de ELZ’ s rond Aalst (ELZ Aalst, ELZ Dender, ELZ Panacea, ELZ Dender 
Zuid en ELZ Vlaamse Ardennen) kunnen gebruik maken van de nachtopvang mits het 
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW.   

In deze samenwerkingsovereenkomst worden enkele zaken geregeld zoals het gebruik van de 
nachtopvang als laatste redmiddel, de wijze van instroom, de rol in toewijzing, 
trajectopvolging en onmiddellijke vervolghulp vanuit het bevoegde OCMW en de financiering. 
De verfijning van de afspraken m.b.t. de cliëntflow wordt verder uitgewerkt in kader van het 
Geïntegreerd Breed Onthaal. 

Het betreft een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde duur, met een wederzijdse 
opzegperiode van zes maanden en een geregelde evaluatie en rapportering. 

De lokale besturen die een samenwerkingsovereenkomst afsluiten verklaren zich akkoord om 
de bevoegdheidsregels toe te passen alsof de nachtopvang “officieel erkende bedden” zijn 
zoals gebruikelijk in de erkende opvangcentra. 

OCMW’ s die gebruik wensen te maken van de nachtopvang moeten kiezen uit een bundel van 
minimaal 25 nachten. Een bundel van 50 nachten is ook mogelijk (een nacht staat voor de 
opname van 1 persoon gedurende 1 nacht per jaar). 

Voor de realisatie van deze samenwerking opteert het OCMW voor een bundel van 25 
nachten, aangezien dit de jaarlijkse behoefte dekt.  

 

Financiële impact 

De kostprijs voor 25 nachten bedraagt 1 447 EUR. Er is een jaarlijkse indexering van de 
kosten voorzien. 

Niet-gebruikte nachten zijn niet overdraagbaar. 

Bij het overschrijden van het aantal nachten, kiest het OCMW voor een tweede bundel. 

 

Bijlagen 

Samenwerkingsovereenkomst nachtopvang Aalst  

 

Besluit 

 

Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de 
samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor de nachtopvang Aalst. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
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5. GOEDKEUREN VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PROJECT I CAN IN HET 
KADER VAN HET ESF PROJECT 490 "OUTREACH & ACTIVERING II" 

Sinds 2020 werken we samen rond het project I CAN. Doelstelling van het project bestaat erin 
om, via een outreachende & laagdrempelige manier van werken, deelnemers te ondersteunen 
om stappen te zetten naar werk. Het project wordt voor 80% gefinancierd via middelen van 
ESF en het Vlaams Cofinancieringsfond. Als lokaal bestuur voorzien wij in een cofinanciering 
van 10 plaatsen waarvoor wij intekenden. De cofinanciering bedraagt € 560/plaats/jaar. Het 
project werd gegund voor twee werkingsjaren, met name 2020 en 2021.  

Via de oproep 490 bood ESF ons de mogelijkheid om onze samenwerking te verlengen voor 
het werkingsjaar 2022 en de mogelijkheid om het aantal plaatsen waarvoor wij intekenden 
uit te breiden.  

Aan de raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2 §1 en §3 

subsidieproject ESF 490 "Outreach & Activering II" 

Deze oproep ESF 490 is een uitbreiding op de oproep ESF 457, waarbij er:  

-trajecten kunnen aangevraagd worden voor het werkingsjaar 2022 (= verlenging)  

-ook bijkomende trajecten kunnen aangevraagd worden voor het werkingsjaar 2021 
(uitbreiding van gegunde aantallen in de oproep 457)  

 

Motivering 

Het ESF-agentschap lanceerde een inhoudelijk bijzonder waardevolle oproep voor mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

De oproep is gericht naar klanten van het OCMW die nog niet klaar zijn om in Wijkwerken, 
TWE-OCMW of een aanbod van VDAB te stappen.  

ESF Vlaanderen heeft in het licht van de aflopende programmaperiode en stand van zaken 
met betrekking tot de onderhandelingen voor Europese middelen, met de uitbreiding oproep 
ESF 490 een opportuniteit willen creëren om kwetsbare doelgroepen extra te 
ondersteunen.  Gezien de impact van COVID 19 lijkt ons dit zeker verder aan de orde!  

De actie 61 ‘Project outreachend werken’ binnen het actieplan 25 ‘Integraal en participatief 
armoedebestrijdingsbeleid’ is een prioritaire actie in de meerjarenplanning 2020-2025. 

Het vast bureau besliste in zitting van 25 augustus 2020 om: 

-5 extra trajecten aan te vragen voor het werkingsjaar 2022 (= verlenging) 

-5 bijkomende trajecten aan te vragen voor het werkingsjaar 2021 
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De voorliggende overeenkomst heeft als doel de samenwerking tussen gemeente Oosterzele 
en emino vzw vast te leggen in het kader van het ESF-project ICAN Oost-Vlaanderen. 

Aan de raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

 

Financieel 

Bij uitbreiding en verlenging moeten de budgetten 2021 en 2021 worden aangepast: 

5 bijkomende trajecten in 2021 = 2 800 euro 

5 trajecten in 2022 = 2 800 euro 

 

Besluit  

 
Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de 
samenwerkingsovereenkomst met Emino vzw, Kipdorpvest 50 2000 Antwerpen, 
vertegenwoordigd door Christel Witgeers, algemeen directeur in het kader van het project I 
CAN ESF 490 "Outreach & Activering II" voor de periode 1.1.2021 tot 31.12.2022. 
 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

6. KENNISNEMEN VERSLAG STARTMEETING D.D. 29 JANUARI 2021 MOBIEL 
BUURTHUIS 

In het kader van LEADER Vlaamse Ardennen heeft iDROPS een project ingediend met als titel 
‘mobiel buurthuis’. Dit project is weerhouden en loopt over de periode 1 januari 2021 tot 31 
december 2022. De bedoeling is om samen met de buurt na te denken hoe we een zorgzame 
buurt concreet vorm kunnen geven.  We willen de sociale cohesie stimuleren, de veerkracht 
en de gezondheidsvaardigheden van de inwoners versterken. Op 29 januari was er een eerste 
startmeeting. 

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

  

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur, artikel 77 en 78 

  

Juridisch kader 

  

Decreet Lokaal Bestuur artikel 2 §1 en §3 

  

Motivering 

Via een participatief traject wordt op zoek gegaan naar innovatieve oplossingen samen met de 
buurt.  
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• Hoe kunnen lokale besturen outreachend werken en de diensten aanbieden tot op het 
niveau van de buurt zodat de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid doorbroken wordt?  

• Hoe kunnen lokale besturen een beleid voeren dat zorgzaamheid en solidariteit in de 
buurt stimuleert, de sociale cohesie en de veerkracht bevordert?  

Het is de bedoeling dat het ‘mobiel buurthuis’ als centrale draaischijf fungeert voor 
ondersteuning van zoveel mogelijk mensen in de buurt en dat er wordt samengewerkt met 
zoveel mogelijk relevante partners: lokale besturen enerzijds (de Gemeente, het OCMW, huis 
van het kind, …), en lokale of regionale stakeholders anderzijds (zorgvoorzieningen, 
mutualiteiten, lokale verenigingen, VDAB, CAW, CGG etc.).  

De engagementsverklaring tussen lokaal bestuur Oosterzele en iDROPS vzw in het kader van 
het project ‘mobiel buurthuis’ werd door het Vast Bureau d.d. 13.10.2020 goedgekeurd en ter 
kennisgeving meegedeeld aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 november 2020. 

De tijdslijn van het project tot en met april 2021: 

- tegen 25 februari moet iedere partner een vragenlijst invullen en op basis hiervan worden 3 
buurten geselecteerd met een verschillend profiel binnen het gebied van de 7 lokale besturen 
die deelnemen aan het project    

- er is begin maart een vorming gepland i.s.m. de VVSG over buurtanalyse voor de 
deelnemende partners 

- 3 studenten van School of arts willen meewerken aan het project en aan de buurtanalyse 
(indien mogelijk via interviews aan de deur).  

Op die manier worden de noden in kaart gebracht en op basis daarvan wordt de primaire 
doelgroep bepaald.   

- eerste helft maart: opmaak vragenlijsten 

- tweede helft maart: interviews door studenten 

- begin april: keuze doelgroep en formuleren concrete doelstellingen 

- april: workshop met stakeholders door studenten i.s.m. de Eerstelijnszone 
(stakeholdersanalyse + Customer journey) 

 

Neemt kennis 

 

Van het verslag van de startmeeting mobiel buurthuis van 29 januari 2021. 

 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

7. KENNISNEMEN VAN HET PROJECT BEEGO 

BEEGO is een drietal jaren geleden gestart om digitale vaardigheden aan te leren bij de 
burgers. 

Wanneer je een probleem of vraag hebt over je computer, smartphone, tablet, digitale 
televisie, printer, … kan je BEEGO inschakelen voor een betrouwbare oplossing. 

BEEGO schakelt slimme informaticastudenten in die je aan huis of van op afstand helpen. 

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt. 
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De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur, artikel 78 

 

Juridisch kader 

Decreet Lokaal Bestuur artikel 2 §1 en §3 

 

Motivering 

Verschillende hogescholen vinden het waardevol dat hun studenten ervaring opdoen in de 
praktijk. Daarom stimuleren zij de studenten om zich te engageren voor een studentenjob bij 
BEEGO.  

De studenten verdienen dus niet alleen een centje bij, ze krijgen hiervoor een aantal punten 
die meetellen voor hun studiegebied. Bovendien helpen ze mee de digitale kloof te verkleinen, 
leveren een bijdrage aan de maatschappij en worden hun sociale vaardigheden aangescherpt. 

De studenten worden via de hogescholen gerekruteerd en wonen binnen een straal van ca. 
van 6 km. 

Er wordt inmiddels samengewerkt met verschillende openbare besturen en Krëfel. 

Via een reglement bepalen we welke doelgroepen gebruik kunnen maken van de digicheques 
(aan een verminderd tarief). We denken bv. aan senioren met beperkte inkomsten, OCMW-
cliënteel…. 

Ook sommige medewerkers van de gemeente en OCMW hebben nood aan digitale 
ondersteuning en kunnen hier gebruik van maken. 

 

Financiële impact 

Bij het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met BEEGO, moeten we minimaal 100 
vouchers of digicheques aankopen van 40 euro (=100 uren). 

Een digicheque kost 40 euro en is goed voor één uur BEEGO-assistentie aan huis, inclusief 
verplaatsingskosten. Een bon is één jaar geldig na uitgifte. 

We kijken na of het budget van de Vlaamse overheid (ca. 15.000 euro) hiervoor kan gebruikt 
worden. 

 

Neemt kennis 

 

Van het voorstel van het vast bureau van 13 oktober 2020 om het project BEEGO verder uit te 
rollen. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

De voorzitter sluit de zitting om 00.06 uur. 
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