MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 26 april 2021

GOEDKEURING NOTULEN
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn
van 29 maart 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. De volgende maatregelen zijn
nieuwe acties bovenop de acties die reeds in de raden van 27 april, 25
mei, 29 juni, 7 september, 12 oktober, 23 november, 4 december 2020, 25
januari 2021, 22 februari en 29 maart 2021 werden toegelicht.
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.
• 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.
• 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.
• Gratis sneltesten van de federale overheid werden besteld via de
bedrijfsarts. In totaal gaat het om 2.250 sneltesten. Dit is
aanvullend op de reeds aangekochte voorraad sneltesten.
Volgende maatregelen werden genomen ten voordele van het welzijn van
de inwoners en ten voordele van de scholen, de verenigingen en de lokale
economie:
• Systematische communicatie naar en ondersteuning van de
verenigingen en de lokale ondernemers over de implementatie van
de wijzigende richtlijnen.
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70-plussers blijven gebeld worden door een team van vrijwilligers,
net als jongeren die nood hebben aan sociaal contact.
Tijdens de zogenaamde 'afkoelingsweek' in het onderwijs voor de
paasvakantie zijn we na intensief crisisoverleg met de
schooldirecties gekomen tot een uniforme aanpak binnen alle
scholen in de gemeente. Er waren verschillende richtlijnen vanuit
de verscheidene koepels en scholengroepen. Toch kozen de
directies na dialoog om mee te gaan in een uniforme gemeentelijke
scholenaanpak. Zo bleven de kleuterscholen geopend en werd
noodopvang georganiseerd in alle scholen in de week van 29
maart.
De subsidieaanvraag voor de noodopvang in de afkoelingsweek
voor de paasvakantie werd voorbereid. De directies leveren nog de
aantallen aan en dan zal het lokaal bestuur de subsidie aanvragen
om nadien integraal te verdelen aan de scholen.
De gemeentelijke speelpleinwerking werd in de paasvakantie
coronaveilig georganiseerd volgens de huidige protocollen.
Ondersteuning Jeugdraad bij de coronaveilige organisatie van de
paaseierenraap.

