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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 09 september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Johan Van Durme, Burgemeester; 
Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Schepenen; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Pascal Fermon, 
Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Simon Van Der Heyden, Jeroen Logghe, 
Evelien Roelekens, Kaat Pien, Raadsleden; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Filip Michiels, Ruben De Gusseme, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, Maaike Afschrift, 
Raadsleden 

Afwezig:  

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 20.00 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.  

Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te 
nemen. Wil een raadslid zijn stemverklaring laten opnemen, dan moet deze verklaard zij n 
tijdens de gemeenteraad en bezorgt het raadslid uiterlijk 8 dagen na de zitting van de 
gemeenteraad digitaal zijn stemverklaring aan de algemeen directeur (art. 32, §2, 2 de lid). 
Stemverklaringen die niet werden overgemaakt aan de algemeen directeur worden niet 
opgenomen in de notulen. Zij zijn evenwel raadpleegbaar via bovenvermelde audio -
opname. 

 

OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
17 JUNI 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 

https://soundcloud.com/search?q=gemeentebestuur_oosterzele
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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 dit punt goed te keuren. 

 

De voorzitter licht het punt 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 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 17 juni 2021. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 17 juni 
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. GOEDKEURING ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET 
KADER VAN HET BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 13 NOVEMBER 2020 EN 
HET GECONSOLIDEERDE BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 23 APRIL 
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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 TOT VERDERZETTING VAN DE 
ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 
VAN 16 JULI 2021  

Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 werd de goedkeuring van  
de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Binnenlands Bestuur i.k.v. COVID-
19 bekrachtigd.  

De Vlaamse Regering keurde op 16 juli 2021 een nieuw BVR voor de lokale preventie, 
sensibilisering, quarantaine coaching en bronopsporing goed.   

Het besluit van 16 juli 2021 kent een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse 
gemeentebesturen ter ondersteuning van optie 1: de lokale bronopsporing 
(d.w.z. de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale 
bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen) en dit van 1 
september tot en met 15 oktober 2021.   

Omdat het een nieuw besluit van de Vlaamse regering is, moet een nieuw addendum 
worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur voor besturen die reeds een 
samenwerkingsovereenkomst voor optie 1 hebben met het Agentschap.  De uiterste 
deadline is 30 september 2021.  

Aan de raad wordt gevraagd het addendum goed te keuren. 

 

De voorzitter licht het punt 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 78, tweede lid, 6° 

 

Juridisch kader 

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021  voor de lokale preventie, 
sensibilisering, quarantaine coaching en bronopsporing  

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 houdende 
bekrachtiging goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van 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. 

 

Motivering 

Het besluit van 16 juli 2021 kent een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse 
gemeentebesturen ter ondersteuning van optie 1: de lokale bronopsporing 
(d.w.z. de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale 
bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen) en dit tot en 
met 15 oktober 2021.   



Raad voor maatschappelijk welzijn 9 september 2021 - NOTULEN - 4 

 

De financiering voor optie 1 blijft ongewijzigd:  een forfaitaire financiering op basis van 
het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand.   

Het betreft een nieuw besluit van de Vlaamse regering, daarom moet een nieuw 
addendum worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.  De uiterste 
deadline is 30 september 2021.  

 

Besluit 

Enig artikel:  Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader 
van het besluit Vlaamse Regering van 13 november 2020 en het geconsolideerde 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 tot verderzetting van de engagementen in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

 

 

De voorzitter gaat over tot de behandeling van de mondelinge vragen.  

MONDELINGE VRAGEN 

De mondeling gestelde vragen en antwoorden zijn overeenkomstig art. 278, §1 van het 
DLB te raadplegen via de audio-opname op de gemeentelijke website. 

 

MV1.  VRAAG VAN RAADSLID SIMON VAN DER HEYDEN VAN GROEN OVER DE STAND 
VAN ZAKEN VAN DE VERNIEUWING VAN DE WEBSITE 

MV2. VRAAG VAN RAADSLID SIMON VAN DER HEYDEN VAN GROEN OVER DE 
MOGELIJKHEID TOT FYSIEKE VERGADERING 

 

De voorzitter sluit de zitting om 20.10 uur. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
Algemeen directeur De voorzitter van de raad voor 
 maatschappelijk welzijn 
  

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 


