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GOEDKEURING NOTULEN
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn
van 25.01.2021

OPENBAAR
ALGEMEEN BESTUUR
2. Ondersteunende maatregelen n.a.v. het coronavirus COVID-19:
kennisname
Enig artikel. De raad neemt kennis van maatregelen die het college van
burgemeester en schepenen en het vast bureau hebben genomen om de
verspreiding van het COVID-19-virus te beperken ter ondersteuning van de
inwoners, verenigingen en lokale economie.
Volgende maatregelen werden genomen in het kader van de
volksgezondheid en voor de bestrijding van het COVID-19 virus.
• Binnen de eerstelijnszone Schelde-Leie (ELZ) werd beslist om twee
vaccinatiecentra op te richten. De bevolking van Sint-MartensLatem zal kunnen gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum in
Nazareth. Dit complex logistiek project wordt actief mee
uitgebouwd door het lokaal bestuur.
• Sneltesten van het lokaal bestuur werden ingezet naar aanleiding
van een mogelijke clusterbesmetting in de Vrije Basisschool Sancta
Maria, hiervoor kreeg het lokaal bestuur ondersteuning van een
consortium van verpleegkundigen en logistieke hulp van de school.
In totaal werden een 100-tal kinderen en leerkrachten getest.
• Het lokaal bestuur werkt actief mee aan de lokale bron- en
contactopsporing die gecoördineerd wordt vanuit de ELZ. Daarmee
kiest het lokaal bestuur voor de tweede optie ('complementair en
ondersteunend scenario') van de drie mogelijke keuzes die door het
Agentschap Zorg en Gezondheid werden uitgewerkt in
draaiboeken. Hierdoor is het systeem van lokale bron- en
contactopsporing complementair aan het regionale systeem.
• De snelteststrategie van de ELZ werd stopgezet omdat alle energie
naar de organisatie van het vaccinatiecentrum moet gaan. De
resterende sneltesten worden overgedragen aan het lokaal bestuur
om snel ingezet te kunnen worden bij mogelijke clusteruitbraken in
scholen, verenigingen,...
• Alle inwoners uit Sint-Martens-Latem krijgen de kans om zich gratis
te laten vaccineren tegen dit virus. Het lokaal bestuur wil in 2021 door een verdubbeling van het budget ontwikkelingshulp specifieke lokale projecten subsidiëren die zich inzetten om in een
bepaalde minderbedeelde regio de strijd aan te gaan tegen COVID-

19. Dit voorstel wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 22
februari 2021.
• Opvolging van de quarantainehandhaving en isolatieplicht, in
samenwerking met de politiezone, op basis van het protocol dat
werd afgesloten tussen het lokaal bestuur en het Agentschap Zorg
en Gezondheid.
Volgende maatregelen werden genomen ten voordele van het welzijn van
de inwoners en ten voordele van de scholen, de verenigingen en de lokale
economie:
• De niet-medische beroepen kregen perspectief om te heropenen.
De kappers op 13 februari en de andere niet-medische
contactberoepen op 1 maart. Om de veilige heropening te
ondersteunen stelt het lokaal bestuur pakketten ter beschikking
met beschermingsmateriaal aan de lokale ondernemers. Zo kan de
heropening veiliger verlopen, in het belang van de klanten en voor
de veiligheid van de ondernemers zelf. Deze pakketten bevatten
FFP2 mondmaskers, chirurgische mondmaskers, medische
schorten, desinfecterende alcoholgel en wegwerphandschoenen.
• Het YouTube-kanaal van het lokaal bestuur werd gebruikt om
cultuuroptredens naar de mensen thuis te brengen. Hierdoor
probeerden we het gemis van fysieke cultuuroptredens ietwat te
verzachten en ondersteunen we de lokale artiesten.
• Systematische communicatie naar de verenigingen over de
implementatie van de wijzigende richtlijnen.
• 70-plussers blijven gebeld worden door een team van vrijwilligers,
net als jongeren die nood hebben aan sociaal contact.
• Er zijn bijkomende mondmaskers voor kinderen in bestelling voor in
het geval een (tijdelijke) mondmaskerplicht wordt opgelegd. Er is
ook een regeling voor de sportkampen met maximum twee
'bubbels' in de sporthal, de andere twee zitten in het voetballokaal
en in de gemeenteschool.
• In de Baarle-Frankrijkstraat ter hoogte van Baarle 90 komt er enkel
op zondag een nadar met het opschrift 'autoluwe' straat. Dit moet
ontradend werken en enkel fietsers, wandelaars en lokaal verkeer
toelaten. Eerder werden al verschillende nadars geplaats aan het
kraam om éénrichtingsverkeer te creëren met communicatie rond
de coronaregels en extra politiecontroles georganiseerd.

ALGEMENE FINANCIERING
3. Overdracht verplichtingen doorgeeflening Finiwo van OCMW naar
gemeente: goedkeuring
In 2019 werd door de Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn beslist om vanaf 1 januari 2020 het patrimonium van het OCMW
over te dragen van de rechtspersoon OCMW naar de rechtspersoon
gemeente. Er liep ook nog een doorgeeflening - afgesloten in 2009 door de
gemeente bij Finiwo (nu Imewo) maar terugbetaald door het OCMW t.e.m.
2019 - voor de financiering van de bouw van het sociaal huis. De
overheveling van het sociaal huis van het OCMW naar de gemeente vanaf
1 januari 2020 volstaat echter niet om de verplichtingen van de
doorgeeflening ook over te hevelen van het OCMW naar de gemeente, i.c.
het terugbetalen van de lening door de gemeente i.p.v. het OCMW. Met
deze beslissing wordt vastgelegd dat vanaf 1 januari 2020 het OCMW
samen met de overheveling van het onroerend goed de Imewo lening
overdraagt aan de gemeente.

WELZIJN
4. Samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering:
goedkeuring
Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt nieuwkomers door
trajectbegeleiding en lessen maatschappelijke oriëntatie. Anderstaligen
worden georiënteerd naar de gepaste lessen om Nederlands te leren en
kunnen onder voorwaarden hun kennis van het Nederlands laten testen.
Het Agentschap ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun beleid
en acties om beter om te gaan met de groeiende etnisch-culturele
diversiteit.
Om de samenwerking nog meer af te stemmen op maat van het lokaal
bestuur werden de engagementen in een samenwerkingsovereenkomst
beschreven.

