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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 19 november 2020 

 

 

 

 

 

 

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, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, Simon Van Der Heyden, 
Jeroen Logghe, Steven Verstuyft, Kristof Van Cauwenberghe, Raadsleden; 

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

Hilde De Sutter, Voorzitter; 

Borchert Beliën, Algemeen directeur 

 

Verontschuldigd:  

Jean Marie De Groote, Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1; 

Pascal Fermon, Raadslid verontschuldigd voor agendapunten 3 t.e.m. 6 

 

 

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. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 
OKTOBER 2020 

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 dit punt goed te keuren. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  
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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 raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de zitting 
van donderdag 15 oktober 2020. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 15 oktober 
2020 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. 

Raadslid Jean Marie De Groote vervoegt de zitting. 

 

2. VASTSTELLEN VAN DE AANPASSING 2020/1 VAN HET MEERJARENPLAN VAN HET 
OCMW OOSTERZELE 

De resultaten van de jaarrekening 2019 dienen verwerkt te worden via een aanpassing van 
het meerjarenplan. Er dienen ook een aantal bijsturingen te gebeuren aan het initiële 
meerjarenplan 2020-2025. 

Aan de raad wordt gevraagd om deze aanpassing van het meerjarenplan goed te keuren. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck 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 

Decreet lokaal bestuur, artikel 40 

 

Juridisch kader 

Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en 
provinciale besturen 

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR 
BBC) 

Decreet lokaal bestuur, artikels 254, 255 en 256 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de wijziging 2020/1 van het meerjarenplan 2020-
2025 deel OCMW vast 

Artikel 2 

Het gewijzigde meerjarenplan zal volgens de bepalingen van artikel 250 van het decreet 
lokaal bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering worden overgemaakt 

Artikel 3 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikels 285 en 286 van het 
decreet over het lokaal bestuur (publicatie lijst, besluit en inhoud op webtoepassing). De 
toezichthoudende overheid zal in kennis gesteld worden volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

15 JA STEMMEN (Johan Van Durme, Jean Marie De Groote, Christ Meuleman, Els De Turck, 
Filip Vermeiren, Marleen Verdonck, Hilde De Sutter, Linda De Vos, Elsy De Wilde, 
Pieterjan Keymeulen, Orville Cottenie, Simon Van Der Heyden , Jeroen Logghe, 
Steven Verstuyft, Kristof Van Cauwenberghe) 

8 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Kaat Pien, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde). 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

Raadslid Pascal Fermon verlaat de zitting verwijzend naar art. 27 DLB voor wat betreft 
agendapunt 3. 

 

3. VASTSTELLEN ONDERSTEUNING AAN HUISARTSENKRING PANACEA INZAKE 
PERSONEELSINZET EN LOCATIE TRIAGECENTRUM COVID-19 

 

Momenteel is het triage- en afnamecentrum-Covid-19 voor onze regio (Herzele, Zottegem, 
Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel) in het SEZZ (Sint-Elisabeth Ziekenhuis 
Zottegem). Door noodzakelijke werken in/aan het SEZZ kan de huidige triagepost niet 
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behouden blijven. Het SEZZ stelt voor om containers te plaatsen gedurende de werken zodat 
het triage- en afnamecentrum-Covid-19 op die plaats verder kan blijven functioneren. 
Daarnaast heeft huisartsenkring Panacea die het triagecentrum coördineert, de lokale 
besturen in kennis gesteld dat er nood is aan extra ondersteuning, vooral op 
personeelsgebied, als de pandemie verder uitbreidt. Enerzijds om de lokale contactopsporing 
in goede banen te leiden en anderzijds om het telefonisch onthaal te ondersteunen. 

Aan de raad wordt gevraagd in de nodige financiële ondersteuning te voorzien.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Burgemeester Johan Van Durme licht het agendapunt verder 
toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Juridisch kader 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 77 en 78 

Mail van de huisartsenkring Panacea van 1 oktober 2020 . 

 

Motivering 

Momenteel is het triage- en afnamecentrum-Covid-19 voor onze regio (Herzele, Zottegem, 
Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel) in het SEZZ (Sint-Elisabeth Ziekenhuis 
Zottegem). Door noodzakelijke werken in/aan het SEZZ kan de huidige triagepost niet 
behouden blijven. Het SEZZ stelt voor om containers te plaatsen gedurende de werken zodat 
het triage- en afnamecentrum-Covid-19 op die plaats verder kan blijven functioneren. 

Daarnaast heeft huisartsenkring Panacea die het triagecentrum coördineert, de lokale 
besturen in kennis gesteld dat er nood is aan extra ondersteuning, vooral op 
personeelsgebied, als de pandemie verder uitbreidt. Enerzijds om de lokale contactopsporing 
in goede banen te leiden en anderzijds om het telefonisch onthaal te ondersteunen. 

Voor de plaatsing van tijdelijke containers voor een operationeel triagecentrum uit te bouwen 
onderzocht het SEZZ verschillende opties:  

• Koop nieuw: 192.500€ + 7.000 installatie = 199.500€ incl. btw 

• 2° hands koop: 127.158 + 8.500 installatie +afwerking (schilderen en installatie) = 
135.658€ incl. btw 

• Huur 2 jaar: 3040/maand X 24 x1.21 BTW+7000€ installatie = 95.281,60 incl. btw 

Het ziekenhuis opteert de optie huren voor 2 jaar, ervan uitgaande dat triage nog +/- één jaar 
zal moeten gegarandeerd worden en zij het tweede jaar de containers nog kunnen gebruiken 
voor hun verbouwingen.  

Om uit de kosten te geraken moet een huur van 4.000 € per maand gerekend worden. 
Uiteraard moeten de zes gemeenten enkel betalen voor de duur van het gebruik voor de 
triage. 

De huisartsenkring Panacea werd, door het agentschap Zorg en Gezondheid, een maandelijks 
forfait per lopende maand voor huur en infrastructuur beloofd (2000 € per lopende maand). 
Zij kunnen, ervan uitgaande dat deze middelen er effectief komen, zelf maandelijks 50% tot 
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max 75% van dit bedrag inbrengen. De huisartsenkring wenst 25% van dit bedrag te 
reserveren voor onvoorziene kosten, anders rijden zij zichzelf terug financieel vast. 

Door de toename van de pandemie is het mogelijk dat de contacttracing die momenteel deels 
opgevolgd wordt door de huisartsen zelf en de coördinator van de huisartsenkring niet meer 
accuraat kan gebeuren. Op een overleg met de zes lokale besturen die betrokken zijn bij 
Panacea op 7 augustus 2020 werd afgesproken dat het lokaal contactonderzoek binnen de 
eerstelijnszone zal functioneren volgens niveau 2 (complementair bron- en clusteronderzoek 
en begeleiden van moeilijk te bereiken personen). De lokale besturen engageerden zich in het 
voorbereiden van een systeem van extra personele ondersteuning voor een verdere meer 
intensieve vorm van contactwerk wanneer nodig (bv lokale haard die te veel contactwerk 
vraag om enkel de door artsen op te volgen, stijgende drukte in najaar door infectieseizoen, 
…). Sint-Lievens-Houtem engageerde zich hiervoor de coördinatie op zich te nemen. Er werd 
een kader uitgewerkt en er zal een rotatiesysteem uitgewerkt worden om vanaf medio 
oktober een personeelslid (bij voorkeur een maatschappelijk werker) ter beschikking te 
houden voor Panacea op halftijdse basis. De inzet zal gebeuren indien de noodzaak zich 
voordoet en gebeurt op afroep door de coördinator van de huisartsenkring. De planning en 
opleiding zal gecoördineerd worden door het lokaal bestuur van Sint-Lievens-Houtem. De 
kosten voor de personeelsinzet (maximaal één halftijdse inzet van een personeelslid om de 
zes weken) zal worden gedragen door het lokaal bestuur van het personeelslid. 

Indien de pandemie toeneemt zal ook het aantal afnames van corona-testen in het 
triagecentrum toenemen. Door de beperkte administratieve ondersteuning in de 
huisartsenkring kan er noodzaak zijn aan extra administratieve ondersteuning voor het 
telefonisch onthaal en het inboeken van afspraken. Aangezien het aangewezen is om 
continuïteit te hebben in de dossieropvolging, wordt voorgesteld dat Panacea zelf een extra 
tijdelijk personeelslid aanstelt. Als de middelen die door het Agentschap Zorg & Gezondheid 
worden aangereikt hiervoor ontoereikend zijn, zal de extra personeelskost gedragen worden 
door de lokale besturen aan rato van een opgelegde verdeelsleutel. De noodzaak voor de inzet 
van een extra personeelslid wordt bepaald door de coördinator van de huisartsenkring. 

Indien er in het kader van de pandemie bij de eerstelijnszone/huisartsenkring nood is aan 
extra ondersteuning inzake middelen (bv. beschermingsmateriaal) of personeelsinzet kan dit 
worden voorgelegd aan de respectievelijke (intergemeentelijke) veiligheidscellen en het 
college van burgemeester en schepenen. Bij goedkeuring kan dezelfde verdeelsleutel worden 
gebruikt. 

Het voorstel is om de kosten te ventileren over de zes gemeenten volgens het 
verhoudingsgetal van het aantal inwoners (https://www.vlaanderen.be/gemeenten-en-
provincies/provincie-oost-vlaanderen/zottegem ): 

 

Herzele 18.175 20% 

Zottegem 26.685 30% 

Sint-Lievens-Houtem 10.397 12% 

Oosterzele 13.678 15% 

Lierde  6.573 7% 

Brakel 14.809 16% 

 

Om de transparantie van de overeenkomst te garanderen verbindt Panacea verbindt er zich 
toe elk semester een overzicht te bezorgen van de gemaakte kosten en de ontvangsten in het 
kader van de pandemie en waarvoor een bijdrage wordt gevraagd aan de lokale besturen. 

https://www.vlaanderen.be/gemeenten-en-provincies/provincie-oost-vlaanderen/zottegem
https://www.vlaanderen.be/gemeenten-en-provincies/provincie-oost-vlaanderen/zottegem
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(Bijdragen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en andere subsidies die zij in het kader 
van de organisatie van de huisartsenwachtpost ten gevolge van Covid -19 ontvangen 
inbegrepen). 

 

Financiële impact 

De uitgave voor deze overheidsopdracht is nog niet voorzien in het exploitatiebudget binnen 
de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) in het meerjarenplan 2020-2025. Bij de eerste 
aanpassing van dit meerjarenplan zal dit voorzien worden op volgend artikel: 

OC/6149699/0989-0/KP-GEEN/AP-GEEN/AC-GEEN/IP-GEEN/SP-GEEN 

Er wordt 450 euro per maand voorzien vanaf november 2020, gedurende 24 maanden (in 
totaal 10.800 euro) 

 

Besluit 

 

Artikel 1.   

Paragraaf 1: De financiële tussenkomst voor het huren van containers door het SEZZ (Sint-
Elisabeth Ziekenhuis Zottegem) als tijdelijke locatie voor het triage- en afnamecentrum-
Covid-19 goed te keuren. Voor de duurtijd van de onbeschikbaarheid wegens werken van de 
huidige locatie binnen het SEZZ. 

Paragraaf 2: De financiële tussenkomst voor het inzetten van een administratief personeelslid 
voor telefonisch onthaal en het inboeken van afspraken bij acute nood tijdens de pandemie 
Covid-19 goed te keuren. 

Paragraaf 3: De financiële tussenkomst voor ondersteuning van de huisartsenkring in het 
triage-centrum voor middelen bij acute nood tijdens de pandemie Covid-19 en na 
goedkeuring door het vast bureau goed te keuren. 

Artikel 2. De verdeelsleutel tussen de lokale besturen van Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-
Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel op basis van inwonersaantal goed te keuren:  

 

Herzele 18.175 20% 

Zottegem 26.685 30% 

Sint-Lievens-Houtem 10.397 12% 

Oosterzele 13.678 15% 

Lierde  6.573 7% 

Brakel 14.809 16% 

 

Artikel 3.  

Paragraaf 1: De huisartsenkring Panacea zal de maandelijkse factuur voor de levering en 
diensten onder artikel 1 bezorgen aan de lokale besturen van Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-
Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel. Elk bestuur zal zijn vastgelegd aandeel doorstorten 
naar de huisartsenkring. 
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Paragraaf 2: De huisartsenkring Panacea zal per semester een balans doorsturen van de 
gemaakte kosten voor het triagecentrum en de ontvangsten (inclusief bijdragen Agentschap 
Zorg en Gezondheid en lokale besturen).  

Artikel 4. De lokale besturen zullen in het kader van het lokaal contactonderzoek volgens 
scenario 2 beurtelings een personeelslid halftijds ter beschikking houden voor ondersteuning 
van de huisartsenkring. Het personeelslid kan volgens het planningssysteem bij noodzaak 
worden ingeschakeld. De namen van de respectievelijke personeelsleden worden 
doorgegeven aan het lokaal bestuur van Sint-Lievens-Houtem, dat voor de coördinatie zal 
instaan. 

Artikel 5. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de lokale besturen van Herzele, 
Zottegem, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel en de huisartsenkring Panacea. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

4. GOEDKEUREN SYSTEEM VAN MINIMALE LEVERING VIA DE 
AARDGASBUDGETMETER VOOR DE PERIODE 2020-2021 

Om te vermijden dat gezinnen met een aardgasbudgetmeter die het risico lopen om in de 
wintermaanden zonder verwarming te vallen, voorzag de Vlaamse Regering vanaf de winter 
van 2010 een alternatief. Dat laat de OCMW’s toe om aan behoeftigen een beperkte financiële 
steun toe te kennen om op te laden. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale 
hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken hiermee over 
een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de energiekosten. De kost 
ervan kunnen ze grotendeels recupereren via de netbeheerders. 

 

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 en 78  

 

Juridisch kader 

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

Het decreet van 22 december 2017 Lokaal Bestuur  

Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10  

Het ministerieel besluit van 21 september 2020 houdende vastlegging van de tabel 
betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het 
einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning 

Motivering 
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De Vlaamse regering reikt middelen aan om gezinnen met een aardgasbudgetmeter, die het 
risico lopen om in de wintermaanden zonder verwarming te vallen, te ondersteunen. De kost 
hiervoor kan voor 70% worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder. 30% kan 
gedragen worden door de hulpvrager of door het OCMW. De toepassingsperiode loopt van 1 
november 2020 tot en met 31 maart 2021.  De middelen kunnen bij de netbeheerder enkel 
gerecupereerd worden op voorwaarde dat de procedure van het Vlaams energieagentschap 
wordt gevolgd. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk welzijn beslist om in te stappen in het systeem 
‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’.  

Artikel 2: De toepassingsperiode loopt van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021.  

Artikel 3: Via dit systeem kan het OCMW aan gezinnen, bij wie na een sociaal onderzoek wordt 
vastgesteld dat ze het risico lopen op energiearmoede, een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas 
toekennen via de budgetmeterkaart.  

Artikel 4: 70% zal gerecupereerd worden bij de netbeheerder, 30% wordt gedragen door het 
OCMW. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

5. INTERNE ZAKEN - KENNISNEMEN VAN HET RAPPORT OVER DE 
ORGANISATIEBEHEERSING 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, 
de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing. Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 219. 

 

Juridisch kader 

Besluit van de OCMW-raad van 26 januari 2016 ‘Goedkeuren van het algemene kader van het 
interne controlesysteem’. 

 

Verwijzingsdocument 
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Jaarlijkse rapportering Organisatiebeheersing op basis van zelfevaluatie 2019 - Stand van 
zaken 14 oktober 2020 

 

Motivering 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, 
de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing.  

De algemeen directeur gaf toelichting over het rapport tijdens de gemeenteraadscommissie 
Algemeen Beleid in zitting van dinsdag 10 november 2020. 

 

Neemt kennis 

 

Van het rapport over de organisatiebeheersing opmaakt door de algemeen directeur. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

6. KENNISNEMEN ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN LOKAAL BESTUUR 
OOSTERZELE EN IDROPS VZW IN HET KADER VAN HET PROJECT 'MOBIEL 
BUURTHUIS' 

In het kader van LEADER Vlaamse Ardennen dient iDROPS een project in met als titel ‘mobiel 

buurthuis’. 

Dit project wordt ingediend bij het plattelandsloket en zal, bij goedkeuring, van start gaan op 

1 januari 2021 en lopen 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 ontwikkelen een mobiel buurthuis dat in verschillende 
deelgemeenten de functies van een lokaal dienstencentrum vervult. We willen de sociale 
cohesie stimuleren, de veerkracht en de gezondheidsvaardigheden van de inwoners 
versterken.  

De engagementsverklaring werd door het Vast Bureau d.d. 13.10.2020 goedgekeurd. 

 

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

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77 en 78  

 

Motivering 

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 
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van het kind, …), en lokale of regionale stakeholders anderzijds (zorgvoorzieningen, 

mutualiteiten, lokale verenigingen, VDAB, CAW, CGG etc.).  

De engagementsverklaring werd door het Vast Bureau d.d. 13.10.2020 goedgekeurd. 

 

Neemt kennis 

Van de engagementsverklaring tussen lokaal bestuur Oosterzele en iDROPS vzw in het kader 
van het project ‘mobiel buurthuis’. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

Raadslid Pascal Fermon vervoegt de zitting. 

 

7. TOEZICHT - KENNISNEMEN VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR TOT 
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET FINANCIËLE BOEKJAAR 2019 
VAN OCMW OOSTERZELE 

De Gouverneur keurde de jaarrekening 2019 van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn goed. In toepassing van art. 332, §1, derde lid van het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur wordt aan de gemeenteraad gevraagd om hiervan kennis te nemen. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

OCMW Oosterzele bezorgde de gouverneur de jaarrekening 2019, vastgesteld op 18 juni 
2020. Conform artikel 235 §4, 3de lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur kan er pas kwijting verleend worden aan de bestuurders na goedkeuring van de 
rekeningen door de gouverneur. 

 

Neemt kennis: 

 

Dat de jaarrekening 2019 van OCMW Oosterzele werd goedgekeurd. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

8. GOEDKEUREN TOETREDING KETENAANPAK INTRAFAMILIAAL GEWELD (IGF) 
OOST-VLAANDEREN 

In Oost-Vlaanderen is men gestart met de ketenaanpak intrafamiliaal geweld, een 
intensieve samenwerking tussen hulpverleners, politiemensen en parketmagistraten voor 
complexe en chronische situaties van gezinsgeweld, met accent op partnergeweld met 
kindermishandeling. 
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De Lokale besturen worden per politiezone uitgenodigd om toe te treden tot de ketenaanpak.  
De intentie is om de 60 lokale besturen van Oost-Vlaanderen de expertise van de ketenaanpak 
te laten gebruiken om zo complex en aanslepend intrafamiliaal geweld te stoppen.  

Door aansluiting bij de provinciale ketengerichte aanpak, kan Oosterzele situaties aanmelden 
op het overleg en misschien op die manier iets veranderen aan uitzichtloze situaties.  

 

 

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 en 78.  

 

Juridisch kader 

Verwijzingsdocumenten: 

- addendum bij inrichtingsrapport IFG Oost-Vlaanderen 

- bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens  

- bijlage 2 : Verwerkersovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens  

- bijlage 3: Procedure contactpunt verwerkingsverantwoordelijke  

- bijlage 4: Handleiding dossierbeheer ketenaanpak IFG  

- Inrichtingsrapport ondertekend Addendum   

- Document voor ondertekening Lokaal Bestuur Oosterzele  

 

Motivering 

In Oost-Vlaanderen is men gestart met de ketenaanpak intrafamiliaal geweld, een intensieve 
samenwerking tussen hulpverleners, politiemensen en parketmagistraten voor complexe en 
chronische situaties van gezinsgeweld, met accent op partnergeweld met kindermishandeling. 

Bij perspectiefloze, vastlopende hulpverlening of moeizame opstart van gerechtelijke of 
bestuurlijke maatregelen kan er aangemeld worden bij de ketenaanpak.  

Kernpartners zijn: Vertrouwenscentra Kindermishandeling, Centra voor Algemeen 
Welzijnswerk, Agentschap Jongerenwelzijn, vertegenwoordiging vanuit de regionale 
netwerken geestelijke gezondheidszorg, Justitiehuizen, lokale politie en parket Oost-
Vlaanderen. Deze kernpartners, eventueel aangevuld met netwerkpartners, spreken per regio 
af hoe ze in concrete situaties informatie delen. Zo kunnen ze komen tot een gecoördineerde 
samenwerking in de betrokken gezinnen. 

De afdeling Justitiehuizen neemt de coördinatie op zich, zowel voor het opzetten van de 
samenwerking als voor de operationele aspecten ervan.  

De Lokale besturen worden per politiezone uitgenodigd om toe te treden tot de ketenaanpak. 
De intentie is om de 60 lokale besturen van Oost-Vlaanderen de expertise van de ketenaanpak 
te laten gebruiken om zo complex en aanslepend intrafamiliaal geweld te stoppen. Door 
aansluiting bij de provinciale ketengerichte aanpak, kan het Lokaal Bestuur Oosterzele 
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situaties aanmelden op het overleg en misschien op die manier iets veranderen aan 
uitzichtloze situaties. 

Besluit 

Enig artikel : De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat het Lokaal Bestuur Oosterzele 
zal toetreden tot de ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IFG) Oost-Vlaanderen. 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

9. PRINCIPIEEL AKKOORD TOT DE VERDERE UITBOUW VAN HET HUIDIGE BELEID 
ROND EENZAAMHEID 

Aan de raad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan tot de verdere uitbouw van het 
huidige beleid om eenzaamheid een halt toe te roepen.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Orville Cottenie 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 

 

Motivering 

Eenzaamheid in Vlaanderen is een aandachtspunt en vindt ook plaats in onze gemeente.  

 

Besluit 

 
Artikel 1: principieel akkoord te gaan tot de verdere uitbouw van het huidige beleid om 
eenzaamheid een halt toe te roepen onder de noemer “Oosterzele zorgt”, op basis van 
volgende speerpunten: 

• Eenzaamheid opsporen 

• Ondersteuning bieden 

• Concrete acties uitwerken in deze corona-tijden 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

Simon Van der Heyden: 
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Graag wil ik een vraag stellen aan schepen Els De Turck. In welke mate zijn de waardebonnen 
concreet geworden en in welke mate dat uitgewerkt is? 
 
Els De Turck: Momenteel is onze administratie daar mee bezig. Dat is een samenwerking 
tussen het OCMW, dienst lokale economie, ICT en communicatie. Daar is binnenkort overleg 
over voor de praktische uitwerking. Dit zijn vragen die u gerust rechtstreeks aan de 
administratie kan stellen. 
 
Marleen Verdonck: Dit is een item dat telkens op het managementteam wordt besproken. 
Daar komt enorm veel bij kijken bv. ook naar GDPR-wetgeving. Ook het laagdrempelig houden 
van deze actie is belangrijk. Daarom dat al deze diensten gezamenlijk eraan werken. 
 

De voorzitter sluit de zitting om 20.45 uur. 

 

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

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 


