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Notulen van de OCMW-raad 

Zitting 28 januari 2021 
Aanwezig : Desloovere Koen, Voorzitter OCMW-raad, 

Vander Meeren Luc, Voorzitter Vast Bureau, 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 

Fonteyne Kurt, Leden vast bureau, 

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 

Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 

Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico, 

Baert Leen, Raadsleden, 

Buysschaert An, Algemeen directeur 
Verontschuldigd :  

Afwezig :   

Openbare Zitting 

NOTULEN 

1.  Notulen vorige zitting. Goedkeuring.  

Juridische grondslag 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74. 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
 

Art.1. De OCMW-raad keurt de notulen van de zitting van 22 december 2020 goed.   

ALGEMEEN BESTUUR 

2. Noodplanning. Samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing COVID-19. 
Bekrachtiging beslissing van het vast bureau van 5 januari 2021.   

Juridische grondslag 

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.  

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78. 
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De organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, artikel 57 §1.  

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 beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2020. 

De beslissing van het vast bureau van 5 januari 2021. 

Feiten en context 

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. 

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 gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten en naar analogie me de andere gemeenten 
binnen de ELZ Vlaamse Ardennen, complementair inzetten op optie 1. 

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. 

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

Rekening houdend met de voornoemde hoogdringendheid, nam het college van burgemeester in 
zitting van 22 december 2020 het besluit tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 
en bijlagen. In navolging was het aangewezen dat ook het vast bureau bij hoogdringendheid besloot 
tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en bijlage. 

Procedurele vormvereisten 

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd deze beslissing van het vast bureau te 
bekrachtigen. 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 
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Art. 1. De OCMW-raad neemt kennis van en bekrachtigt het besluit van het vast bureau van 5 januari 

2021 en keurt daarmee de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap 
Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het 
kader van 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, goed. 

De Algemeen directeur,  De Voorzitter OCMW-raad, 

 

Buysschaert An  Desloovere Koen 


