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Samenwerkingsovereenkomst inzake contactonderzoek - Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Annick Princen om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
Naar aanleiding van de communicatie van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid dd. 10
augustus 2020, hebben binnen het kader van de Eerstelijnszone Haspengouw de gemeenten
Borgloon, Gingelom en Heers beslist om voor scenario 2 te kiezen. Boven op het basisscenario gaat
een gemeente in deze piste actief lokale uitbraken beheren en complementair werken met het
centrale contact- en opsporingswerk. In dit scenario laat de gemeente het centrale contactonderzoek
door de Vlaamse overheid uitvoeren. De gemeente vult dit systeem aan door een selectie (meestal
door de huisarts) van "moeilijke" patiënten voor te bereiden op dit contactonderzoek, door hen te
helpen bij het begrijpen van wat ze moeten doen (ook qua isolatie) en in de moeilijkste gevallen zelf
de contactpersonen door te geven aan het centrale contactonderzoek.
De OCMW's van Gingelom, Borgloon en Heers hebben beslist in hieromtrent samen te werken om een
wachtdienst volgens beurtrol op te richten. Hiervoor wordt er een beroep gedaan op de
maatschappelijk werkers van de drie OCMW’s.
De werking is als volgt:

1/4

 Tijdens weekdagen worden de beschikbare maatschappelijk werkers in eerste instantie
ingezet binnen de eigen gemeente.
 In het weekend en op feestdagen wordt er een gezamenlijke beurtrol ingevoerd.
 Per weekend zorgt één gemeente voor de wachtdienst en vult deze in met maatschappelijk
werkers.
 De diensthoofden van de sociale dienst van iedere contracterend OCMW zorgen voor de
opmaak van de interne planning en voor de weekendregeling bij beurtrol.
 In geval van ‘nood’, d.w.z. een plotselinge grote uitbraak, onvoorziene onbeschikbaarheid,
etc., engageren de contracterende besturen zich om elkaar ondersteuning te bieden.
Argumentatie
Door de samenwerking met OCMW's kan de druk op de sociale dienst tijdens het weekend verlicht
worden. De maatschappelijk werkers van het OCMW van Gingelom zullen minder weekends van wacht
zijn omdat er afgewisseld zal worden met Borgloon en Heers.
De vergoeding van de ingezette maatschappelijk werkers tijdens de wachtdienst geschiedt volgens de
eigen rechtspositieregeling van ieder contracterend OCMW.
De deelnemende besturen verhalen in principe geen kosten op een ander contracterend bestuur.
Slechts indien zou blijken dat er toch een wanverhouding zou ontstaan, wordt de verdeling van de
kosten opnieuw bekeken.
Het vast bureau keurde de samenwerkingsovereenkomst met de OCMW's van Borgloon en Heers
inzake contactonderzoek goed op 25 augustus 2020.
Juridische grond
Artikel 21 en 74 van het decreet lokaal bestuur.
MB 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het
beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
Artikel 23 van het MB van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus te beperken, gewijzigd bij MB van 24 juli 2020 – dat het voor lokale overheden mogelijk
maakt om aanvullende preventieve en reactieve maatregelen te nemen, conform het Draaiboek Lokale
Uitbraak COVID-19.
Het door de Nationale Veiligheidsraad op 23 juli 2020 goedgekeurde Draaiboek Lokale Uitbraak
COVID-19. Het draaiboek biedt ondersteuning aan burgemeesters die geconfronteerd worden met
lokale opflakkeringen en is van toepassing wanneer het Agentschap Zorg en Gezondheid een lokale
uitbraak van het COVID-19-virus vaststelt en signaleert aan het lokaal bestuur.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met de OCMW's van Borgloon en Heers inzake contactonderzoek
wordt bekrachtigd door de ocmw-raad.
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Kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Annick Princen om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
Naar aanleiding van de communicatie van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid dd. 10
augustus 2020, hebben binnen het kader van de Eerstelijnszone Haspengouw, de OCMW's van
Borgloon, Gingelom en Heers beslist om voor scenario 2 te kiezen. Boven op het basisscenario gaat de
OCMW's in deze piste actief lokale uitbraken beheren en complementair werken met het centrale
contact- en opsporingswerk.
Argumentatie
In het kader van de samenwerking die het OCMW zal aangaan met Borgloon en Heers voor de
contactracing kan het gebeuren dat we zowel voor de telefonische contacten als voor de
huisbezoeken een tolk zullen moeten inschakelen.
Om een beroep te kunnen doen op de sociaal tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering
moeten we een overeenkomst afsluiten met deze instantie.
Het afsluiten van de overeenkomst kost niets en verbindt het OCMW tot niets.
Enkel vanaf het ogenblik dat we effectief tolken inschakelen, zal er een uurtarief gefactureerd
worden.
Het uurtarief bedraagt 48 €, exclusief verplaatsingskosten in geval van een huisbezoek.
Juridische grond
Artikel 21 van het decreet lokaal bestuur.
MB 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het
beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
Artikel 23 van het MB van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus te beperken, gewijzigd bij MB van 24 juli 2020 – dat het voor lokale overheden mogelijk
maakt om aanvullende preventieve en reactieve maatregelen te nemen, conform het Draaiboek Lokale

Uitbraak COVID-19.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De kaderovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering voor het gebruik van sociaal
tolken en vertalen wordt bekrachtigd door de ocmw-raad.
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25 augustus 2020 21:46 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter OCMW-raad
Patrick Lismont
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