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Conform de bepalingen uit het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 285, 286 en 
287) lijsten wij de besluiten uit de gemeenteraad op. Om privacy redenen vermijden we 
persoonsgegevens. 

 

 

Besluiten in chronologische volgorde 

 

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. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

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. 

De raad bekrachtigde de beslissing van het vast bureau van 26 januari 2021. 
 
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. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

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.   

De raad keurde dit punt goed. 

 

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 er in 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.  

De raad keurde dit punt goed. 

 

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. 

De raad nam kennis van dit punt. 

 

 



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. 

De raad nam kennis van dit punt. 

 

 

 

De beslissingen die op deze lijst zijn vermeld, kunnen op schriftelijk verzoek worden 
opgevraagd met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van 
bestuur. 

 

 

 

Te Oosterzele, 

 

De algemeen directeur      De burgemeester 

 

 

 

Borchert Beliën       Johan Van Durme 


