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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 26 NOVEMBER 2020
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye,
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau,
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Sara Neudt: Raadslid

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de zitting dd. 22 oktober 2020 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE EERSTELIJNSZONE WESTKUST EN POLDER
BETREFFENDE "POOL HUISBEZOEKERS".
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
Gelet op art. 77, 78 en 285 § 2 en 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 26 juni 2020 tot toekenning van een subsidie aan
de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te
versterken;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 10 november 2020 om principieel akkoord te gaan om
de samenwerkingsovereenkomst “Pool Huisbezoekers” met de Eerstelijnszone Westkust en Polder
vzw te ondertekenen, en principieel akkoord te gaan dat de medewerkers van de sociale dienst van
OCMW Nieuwpoort hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekenen;
Overwegende dat de Vlaamse regering middelen voorziet voor de zorgraden die - in samenwerking
met de lokale besturen - inzetten op de lokale contact- en bronopsporing, ter versterking van de
centrale contactopsporing en om adequaat te kunnen inspelen op specifieke lokale situaties; dat het
besluit het kader creëert voor de oprichting van een covid 19-team, met daarin minstens een
teamleider en een medisch expert; dat het besluit de mogelijkheid heeft voor de zorgraad om in
samenwerking met de lokale besturen en de organisaties binnen de eerstelijnszone, een pool van
huisbezoekers op te richten, ingebed in het covid 19-team;
Overwegende dat om de subsidie te bekomen de zorgraden een samenwerkingsovereenkomst op
maken met lokale besturen en organisaties binnen de eerstelijnszone voor de samenstelling van de
pool huisbezoekers;
Gelet op het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst vanuit de zorgraad van de eerstelijnszone
Westkust en Polder dd. 23 oktober 2020;
Overwegende dat door de zorgraden een pool van huisbezoekers moet worden opgericht om drie
omschreven taken uit te voeren of uitgevoerd kunnen worden:


COVID-coaching: het voorbereiden van de burger op een contact vanuit het (centrale)
callcenter evenals het ondersteunen van de burger in zelfisolatie;
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Complexe contactopsporing: het inventariseren van de verschillende contacten van een
indexpatiënt in een complexe situatie (bv. evenement, horeca);



Bronopsporing: het leggen van verbanden waardoor ogenschijnlijk ad random
besmettingen tot één en dezelfde bron kunnen worden teruggebracht (bv. één bedrijf);

Overwegende dat hiertoe een overeenkomst wordt opgemaakt met volgende afspraken:


De organisatie en coördinatie van de pool huisbezoekers: wie neemt hierbinnen welke rol
op en welke aandeel van de voorziene subsidie wordt hiervoor ter beschikking gesteld;



Deelname aan de pool huisbezoekers: per organisatie wordt bepaald wie ze als
huisbezoeker voor welk aandeel (uitgedrukt in delen van ½ werkdag) ter beschikking
kunnen stellen van de pool huisbezoekers.

Overwegende dat het advies van de sociale dienst is om geen effectieve huisbezoeken uit te
voeren; dat huisbezoekers telefonisch contact kunnen opnemen of in precaire situaties een
stoepbezoek uitgevoerd kan worden; dat de huisbezoekers een deel van hun tijd vrijgesteld worden
om bij te dragen aan de uit te voeren huisbezoeken;
Overwegende dat per organisatie die medewerkers vrijstelt om als huisbezoeker te worden
opgenomen in de pool met ingang van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tot en
met uiterlijk 31 juli 2021 een bedrag van 60 EUR per week voorzien wordt als compensatie voor het
interne coördinatie-en planningswerk die hiervan het gevolg is;
Overwegende dat de sociale dienst uit Nieuwpoort bereid is mee te werken aan dit verhaal; dat er
1 centraal aanspreekpunt zal zijn binnen de sociale dienst die de hulpvragen gericht doorgeeft aan
drie maatschappelijk werkers; dat effectieve huisbezoeken uit veiligheidsoverwegingen voor de
maatschappelijk werkers vermeden worden; dat een stoepbezoek (zonder rechtstreeks contact) in
precaire situaties wel kan;
Overwegende dat de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd beginnende bij de
ondertekening van deze overeenkomst en uiterlijk eindigend op 31 juli 2021;
Overwegende dat elke actor binnen het verhaal van huisbezoeker/contactopsporing een
geheimhoudingsverklaring dient te ondertekenen conform de algemene verordening
gegevensbescherming;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Akkoord te gaan om de samenwerkingsovereenkomst “Pool Huisbezoekers” met de
Eerstelijnszone Westkust en Polder vzw te ondertekenen.

Art.2.

Akkoord te gaan dat de medewerkers van de sociale dienst van OCMW Nieuwpoort hiertoe
een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de Eerstelijnszone Westkust & Polder vzw, de dienst
financiën en de sociale dienst.

2. WIJZIGEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OCMW NIEUWPOORT - GOEDKEURING.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op 77, 78 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet dd. 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en de latere wijzigingen;
Gelet op het advies van VVSG dd. 5 november 2020 houdende de aanpassing van de
maatschappelijke zetel van het OCMW;
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Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 17 november 2020 houdende kennisname van de
wijziging maatschappelijke zetel en correspondentieadres OCMW Nieuwpoort;
Overwegende dat naar aanleiding van de samenvoeging Stad en OCMW, de aanpassing van de
maatschappelijke zetel van het OCMW nodig is voor de efficiënte werking van de organisatie;
Overwegende dat de maatschappelijke zetel en het correspondentieadres van het OCMW
Nieuwpoort momenteel Astridlaan 103 te 8620 Nieuwpoort is; dat voorgesteld wordt om het adres te
wijzigen naar hetzelfde adres van de Stad Nieuwpoort, nl. Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

De wijziging van de maatschappelijke zetel en het correspondentieadres van het OCMW van
Nieuwpoort naar ‘Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort’ vanaf 1 december 2020 goed te keuren.

Art.2.

Alle officiële instanties en belanghebbenden (partners, bewoners en familie, gebruikers van
dienstverlening, cliënteel, leveranciers, …) zullen via de gemeentelijke communicatiekanalen
geïnformeerd worden.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en de sociale dienst.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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