
 

 
 

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD | 25-3-2021 

 
 

Notulen OCMW-raad dd. 25 maart 2021 
 

1 
 

 

AANWEZIG 
 

Philippe Willequet, Voorzitter; 

Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer en Linda Van den Abeele, Schepenen; 

Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carole Verschuere-Boite, 

Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-Jan Baert, Daniël Cambron, 

Thijs Cousaert, Valerie Vanden Berghe, Raadsleden; 

en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 
 

 
 
 

Verontschuldigd: Carole Verschuere-Boite 

Gelet op de van kracht zijnde maatregelen i.k.v. Covid-19 werd door de burgemeester op grond van artikel 
134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet beslist dat de OCMW-raad op digitale wijze 
georganiseerd wordt. 

 

De zitting wordt geopend aansluitend aan de gemeenteraad. 
 

De OCMW-raad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft beslist wat 
volgt: 
 

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD 
 

 
 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2021 

 
De OCMW-raad, 

 

Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 28 januari 2021, opgemaakt door de algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 

 
Artikel 1: 

 

De notulen van de zitting van 28 januari 2021 worden goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

 

2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 28 januari 2021 

 
De OCMW-raad, 

 
Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op het audio-zittingsverslag van de zitting van 28 januari 2021; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Het audio-zittingsverslag van de zitting van 28 januari 2021 wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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3. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Bekrachtigen beslissing vast bureau  

dd. 20.1.2021 inhoudende het goedkeuren van 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  

 
De OCMW-Raad, 

 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op 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; 
 

Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie dat het voorzorgsbeginsel 

verankert 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; 

 
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.   

 

• 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. 
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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. 

Het OCMW wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1. 
 

Procedurele vormvereisten 
 

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; 
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- 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. 

 
Rekening houdend met 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. 

 

Gelet op de beslissing van het vast bureau dd. 20.1.2021 inhoudende de goedkeuring van 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; 

Overwegende dat deze beslissing bij hoogdringendheid werd genomen en dient bekrachtigd te worden door 

de gemeenteraad;  
 

Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 

 
Artikel 1: 

 

De raad bekrachtigt de beslissing van het vast bureau dd. 20.1.2021 inhoudende de goedkeuring van 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. 

Artikel 2: 

 
De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering belast. 
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4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Goedkeuren toetreding tot de 
collectieve hospitalisatieverzekering van de FPD-GSD – nieuwe overheidsopdracht 

 

 
 

De OCMW-raad 

 
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 

 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 

Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst 

(GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD); 

 

Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het  personeel 

van de lokale besturen; 

 

Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse 

Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001; 

 

Overwegende dat het OCMW Kluisbergen in 2017 toetrad tot de kaderovereenkomst inzake collectieve 

hospitalisatie die door de Federale Pensioendienst (FPD) en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) werd 

aangeboden; 

 

Overwegende dat deze opdracht toen werd toegewezen aan AG Insurance, voor een periode van 4 jaar; 

 

Overwegende dat het huidige contract aldus afloopt op 31.12.2021; 

 

Overwegende dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een nieuwe 

offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten zal organiseren;  

 

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau om toe te treden tot de collectieve verzekering van de FPD; 

 

Gelet op de bijgevoegde openbare procedure van de FPD; 
 
Na beraadslaging. 
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BESLUIT: 

 
Artikel 1: 

 
Het OCMW van Kluisbergen zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie of 

ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten. 
 

Artikel 2: 

 
Hiertoe vult het bestuur het aansluitingsformulier in. 

 
Artikel 3: 

 

De toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de verbintenis in, de 
bijzondere en algemene bepalingen, in acht te nemen.  

 
Artikel 4: 

 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Financieel directeur en de afdeling secretariaat en 

personeel. De dienst personeel wordt met de uitvoering ervan belast. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Aldus gedaan in zitting van 25 maart 2021 en goedgekeurd in zitting van 22 april 2021. 

 
 

 
 

 

Algemeen directeur            De Voorzitter 
 

 
L. DEMEDTS            Ph. WILLEQUET 

 


