MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 25 januari 2021

GOEDKEURING NOTULEN
1.

Goedkeuring notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn van 14.12.2020

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 en 23 november 2020 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-Martens-Latem 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.
 De snelteststrategie van de ELZ wordt opgevolgd en ondersteund waar nodig.
 Een protocol werd opgemaakt tussen het lokaal bestuur en het Agentschap Zorg en
Gezondheid omtrent de uitwisseling van de quarantainedatabase. Op die manier
krijgt het lokaal bestuur meer informatie om de quarantainehandhaving te
ondersteunen.
Volgende maatregelen werden genomen ten voordele van het welzijn van de inwoners en
ten voordele van de scholen en de verenigingen:
 Het subsidiedossier werd ingediend na de organisatie van de noodopvang tijdens de
verlenging van de herfstvakantie voor gezinnen die dit nodig hadden in regie van
het lokaal bestuur.
 Systematische communicatie naar de verenigingen over de implementatie van de
wijzigende richtlijnen.
 In overleg met de verenigingen werd meegewerkt aan aangepaste Kerstactiviteiten.
Hierbij werd gezocht naar een correct evenwicht tussen alle geldende regels en de
grote inspanningen van de verenigingen om corona-veilige activiteiten te
organiseren.
 Nieuwjaarskaartjes werden verdeeld in samenwerking met de adviesraden.








Jubilarissen kregen een coronaveilig alternatief in de vorm van deurbezoeken
waarbij een geschenk werd gegeven.
70-plussers blijven gebeld worden door een team van vrijwilligers, net als jongeren
die nood hebben aan sociaal contact.
Het jaarlijkse kerstetentje voor eenzamen werd vervangen door een huisbezoek op
24 december met afgifte van een mooi kerstpakket. In totaal kregen zo 48 inwoners
een kerstpakket op Kerstdag.
De subsidiedossiers voor de kinderopvang op de scholen werden goedgekeurd en
het bedrag werd overgemaakt aan het lokaal bestuur (75.890 euro). Dit bedrag
wordt integraal verdeeld over de verschillende scholen. Om de vergelijking te
maken met andere lokale besturen: zie bijlage.
Extra kerstverlichting werd geplaatst in de dorpen en aan diverse openbare
gebouwen. De termijn werd uitgebreid om de kerstsfeer te verhogen in deze
moeilijke coronatijden.

ALGEMENE FINANCIERING
3.

Jaarrekening 2019 - Besluit van de Gouverneur: kennisname
Mevrouw de gouverneur keurde op 14 december 2020 de jaarrekening over het financiële
boekjaar 2019 goed. Daarnaast werden enkele technische bemerkingen en aanbevelingen
gemaakt.
Artikel 332 par. 1 - alinea 2 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
bepaalt: 'Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden ter kennis
gebracht op de eerstvolgende vergadering van de [...] raad voor maatschappelijk welzijn'

WELZIJN
4.

Lokale samenwerkingsovereenkomst voor het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Schelde en
Leie: goedkeuring
De gemeente- en OCMW-raad beslisten op 21 oktober 2019 om samen met de lokale
besturen van Deinze, De Pinte, Nazareth en Zulte, de diensten maatschappelijk werk van de
mutualiteiten en het CAW Oost-Vlaanderen een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed
Onthaal op te richten.
Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:
 het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
 het tegengaan van onderbescherming
Na het uitwerken van een projectdossier dat ondertussen werd goedgekeurd door
Vlaanderen, wensen we de modaliteiten van de samenwerking te formaliseren in een lokale
samenwerkingsovereenkomst.

