RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 25 januari 2021

Aanwezig: Jan Stoens, Voorzitter RMW
Karolien Damman, Voorzitter van het vast bureau
Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Leden van
het vast bureau
Ronny Vierstraete, Marc Vulsteke, Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Paul Kimpe,
Stijn De Neve, Luc Vandermeersch, Dries Uyttenhove, Laurens Vandewalle, Iris Plaisier, Rita
Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt, OCMW
raadsleden
Sara De Meyer, Algemeen Directeur

OPENBAAR
1. Goedkeuring verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14
december 2020.
Relevante documenten



Verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 december 2020.
Audio-opname van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 december 2020 op de
website.

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Marc Vulsteke, Jelle Vercoutere,
Koen Decleir, Birger Debacker, Paul Kimpe, Stijn De Neve, Luc Vandermeersch, Dries
Uyttenhove, Laurens Vandewalle, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost,
Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: Het notulenverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020
wordt goedgekeurd.
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2. Bekrachtiging van de beslissing van het vast bureau d.d. 8 januari 2021 betreffende 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-19pandemie te versterken.
Aanleiding, 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. Het aantal besmettingen op federaal
niveau gaat momenteel in dalende lijn, maar lokaal is er een relatief hoge
besmettingsgraad.
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. Lokaal bestuur
Kortemark tekende in voor optie 1, zijnde inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing
en quarantainecoaching (collegebesluit d.d. 11/12/2020). De lokale besturen werken in
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.
Agentschap Binnenlands Bestuur kent hiervoor een forfaitaire subsidie toe van 0,125 euro
per inwoner per maand voor maximum 5 maanden (ten vroegste start op 1 november 2020
- uiterlijk tot 31 maart 2021).
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Het opnemen van deze engagementen gebeurt 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. Ze zijn bedoeld om deze werking nog
te versterken.

Relevante documenten








Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid
Afsprakenkader met het COVID-19-team
Verwerkingsovereenkomst inzake persoonsgegevens om de bronopsporing te versterken
Aanvraagformulier voor toegang tot de Interne Controletoren
Aanvraagformulier voor toegang tot het Uitbraakvolgsysteem (UVS)
Protocol voor verdere maatregelen inzake de elektronische mededeling van
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar gemeente Kortemark
Beslissing van het vast bureau d.d. 8 januari 2021
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Juridisch kader


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-19pandemie te versterken.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: De OCMW-raad bekrachtigt de beslissing van het vast bureau van 8 januari 2021
betreffende 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.

3. Varia
Besluit:
Zie audio-opname.
Hierop verklaart de Voorzitter de zitting voor gesloten.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:
Algemeen Directeur,

Voorzitter RMW,

Sara De Meyer

Jan Stoens

______________________________________________________________________________
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