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OPENBARE VERGADERING
De voorzitter deelt de raad mede dat er een amendement wordt voorgelegd in volgend
dossier:
1.

Besluiten van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de diverse
bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen, gedurende
de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken. Kennisname opheffing.

De tekst van de gewijzigde nota wordt aan de raadsleden bezorgd.
*
**
1.

Besluiten van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de diverse
bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Kennisname.

JURIDISCHE GROND
 Nieuwe Gemeentewet van 24.06.1988 zoals opeenvolgend gewijzigd, artikel 133.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd.
 Ministerieel besluit dd. 27.09.2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van
28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit van de burgemeester van 8 oktober 2021 houdende de opheffing van zijn besluit
van 18 juni 2021 betreffende de vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor
maatschappelijk welzijn, raad van bestuur AGB en het bijzonder comité voor de sociale
dienst gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE

2

Met de zomervakantie 2021 trad het zomerplan in werking en konden een aantal
beperkingen worden opgeheven. Ook fysiek vergaderen werd m.i.v. juli 2021 opnieuw
mogelijk. De vergaderingen van de politieke organen waren echter nog aan een aantal
restricties onderworpen en konden nog niet in de normale, gebruikelijke omstandigheden
doorgaan.
De vaccinatiecampagne in onze regio resulteerde ondertussen in een hoge vaccinatiegraad
en zorgde voor een bemoedigende evolutie van de gezondheidssituatie en een beperkt
aantal positief geteste inwoners.
De huidige cijfers laten de opheffing van meerdere beperkingen toe en de burgemeester
besliste tot opheffing van zijn besluit van 18 juni 2021 betreffende de vergaderingen van
de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, raad van bestuur AGB en het
bijzonder comité voor de sociale dienst.
Deze politieke organen kunnen m.a.w. opnieuw vergaderen in de normale, gebruikelijke
omstandigheden, zoals voorzien in het betreffende huishoudelijk reglement/de statuten.
BESLUIT
Artikel 1
Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester van 8 oktober 2021 tot opheffing
van het besluit van de burgemeester van 18 juni 2021 betreffende de vergaderingen van
de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, raad van bestuur AGB en het
bijzonder comité voor de sociale dienst gedurende de verdere periode van de federale
fase en dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID 19 te beperken.

2.

Samenwerkingsovereenkomst met LIGO regio Brugge – Oostende –
Westhoek m.b.t. project “e-inclusie in kwetsbare gezinnen”. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, artikel 60§7.
 Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit van 4 oktober 2021 van het vast bureau.
 Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst LIGO regio Brugge – Oostende – Westhoek.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 4 oktober 2021 van het vast bureau werd het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst met LIGO regio Brugge – Oostende – Westhoek voor de
uitvoering van het project “e-inclusie in kwetsbare gezinnen” besproken.
Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de deelname van gebruikers van
de dienstverlening van het OCMW aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren.
Wanneer de doelgroep meer tussen de mensen komt, kan dit een opstap vormen voor een
volwaardige deelname aan de samenleving. De initiatieven die door deze maatregel worden
ondersteund, zijn dan ook duidelijk onderscheiden van een welbepaald professioneel
inschakelingstraject. Het gaat als het ware om een fase die daaraan voorafgaat en waarin
de deelnemers weerbaarheid en zelfzekerheid ontwikkelen. Het sociale isolement wordt
doorbroken, deelnemers kunnen tijdelijk ontsnappen aan de stress. De rol van het OCMW
hierin is dat het de doelgroep definieert, de projecten formuleert en de deelnemers in
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contact brengt met de aanbieders. Deze maatregel wil de kansarmen in het sociale leven
betrekken, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en
communicatietechnologie. De nadruk wordt niet enkel gelegd op een socio-professionele
inschakeling, maar evenzeer op een sociale, culturele en politieke emancipatie. Dat is
sociaal activeringsbeleid.
De middelen die het OCMW hiervoor ter beschikking krijgt, worden onderverdeeld in drie
categorieën: socio-culturele participatie (bv. tussenkomst lidgeld sportclub),
kinderarmoede (bv. tussenkomst in therapie) en een collectieve module. Binnen het kader
van deze laatste categorie wordt in 2021 samengewerkt met LIGO regio Brugge – Oostende
– Westhoek voor de uitvoering van het project “e-inclusie in kwetsbare gezinnen”.
Concreet houdt dit de organisatie in van een cursus basistoepassingen pc en internet in
het buurthuis Bellewijk en LDC De Bres. Personen die tot de doelgroep behoren krijgen de
kans om op een laagdrempelige manier computerlessen te volgen. Daarnaast wordt er
gewerkt aan mediawijsheid. Er kunnen max. 10 personen deelnemen.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan onderstaande samenwerkingsovereenkomst met LIGO regio
Brugge – Oostende – Westhoek voor de uitvoering van het project “e-inclusie in kwetsbare
gezinnen”.
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Artikel 2
De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur te machtigen de sub artikel 1
vermelde samenwerkingsovereenkomst voor goedkeuring te ondertekenen.
COMMUNICATIE
 Intern: sociale dienst.
 Extern: LIGO.

3.

Samenwerkingsovereenkomst met Ateljee vzw in toepassing van artikel 60,
§ 7, OCMW-wet. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, artikel 60§7.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en Ateljee vzw betreffende
de terbeschikkingstelling van werknemers met een contract in toepassing van art. 60, §7,
OCMW Wet.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Een tewerkstelling overeenkomstig artikel 60, §7, is een vorm van maatschappelijke
dienstverlening waarbij het OCMW een job bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is
gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale
zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum
kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde
werkgever. Het ontvangt een subsidie van de federale overheid voor de duur van de
tewerkstelling en geniet als werkgever van een vrijstelling van werkgeversbijdragen.
De overeenkomst regelt de samenwerking tussen het OCMW Poperinge en Ateljee vzw
inzake een terbeschikkingstelling in kader van art. 60, §7 naar laatstgenoemde, en dit voor
onbepaalde duur.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan volgende samenwerkingsovereenkomst met Ateljee vzw
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met een contract in toepassing van
art. 60, §7 van de OCMW-wet.
ALGEMENE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET OCMW POPERINGE EN
ONDERNEMING ATELJEE VZW
BETREFFENDE DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN WERKNEMERS MET EEN CONTRACT
IN TOEPASSING VAN ART 60§7 VAN DE OCMW WET
Tussen
Het OCMW POPERINGE, Veurnestraat 22, 8790 Poperinge
vertegenwoordigd door Christof Dejaegher, voorzitter vast bureau, en Christophe Oreel, algemeen
directeur,
enerzijds en
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De onderneming Ateljee VZW, Getouwstraat 11, 9000 Gent, en vertegenwoordigd door Tom
Wauters, Algemeen Directeur,
Verder ‘gebruiker’ genoemd
wordt in het kader van tewerkstelling in toepassing van artikel 60 § 7 van de OCMW - wet van 8 juli
1976 het volgende overeengekomen en aanvaard:
Artikel 1: Doel van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen het OCMW POPERINGE en
de gebruiker, inzake terbeschikkingstelling in het kader van art.60§7 naar laatstgenoemde.
Artikel 2: Administratief statuut van de werknemer
Het OCMW POPERINGE verbindt zich ertoe personen in dienst met een arbeidscontract in het
kader van art.60 §7, ter beschikking te stellen aan de gebruiker.
De terbeschikkinggestelde persoon wordt als werknemer van het OCMW POPERINGE beschouwd
en dient dan ook het arbeidsreglement van het OCMW POPERINGE te volgen.
Het
arbeidsreglement wordt dan ook in bijlage aan de betrokken partijen bekendgemaakt.
Het arbeidsreglement, de veiligheidsvoorschriften en de risicoanalyse eigen aan de
functieomschrijving op de werkvloer van de gebruiker zijn eveneens van toepassing op de
werknemer.
De gebruiker staat in voor vervoersvergoedingen in opdracht van de gebruiker, bijhouden van
werkprestaties en alle veiligheidsmaatregelen nodig in het kader van de taakopdracht.
Het OCMW POPERINGE krijgt toegang tot de werkplaats om na te gaan of de nodige voorschriften
hierrond in acht worden genomen mits respect voor privacy binnen de onderneming van de
gebruiker.
De terbeschikkinggestelde persoon is bij het OCMW POPERINGE verzekerd voor
arbeidsongevallen.
Het OCMW POPERINGE blijft de juridische werkgever van de werknemer, maar het feitelijke gezag
over deze persoon wordt uitgeoefend door de gebruiker, die het recht van leiding en toezicht over
de werknemer uitsluitend voor eigen rekening uitoefent. Derhalve draagt de gebruiker de exclusieve
en volledige aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en dient hij zich
voor dit risico te verzekeren.
Artikel 3: Omkadering, opleiding en vorming
Voor de ter beschikking gestelde werknemer wordt een takenpakket samengesteld op maat van de
werknemer.
Dit takenpakket kan aangepast worden in samenspraak met de cliënt, het OCMW POPERINGE en
de gebruiker.
Voorafgaand aan de start van de terbeschikkingstelling wordt bepaald hoe de gebruiker instaat voor
specifieke begeleiding op de werkvloer en/of opleiding.
De gebruiker garandeert dat het werkaanbod aansluit bij de individuele mogelijkheden van de
werknemer en dat het kansen biedt om werkervaring op te doen.
De gebruiker zal instaan voor de opvolging en begeleiding op de werkvloer. De gebruiker
onderhoudt regelmatig contact met de trajectbegeleider van het OCMW; geeft feedback over het
functioneren van de werknemer; bereidt evaluatiegesprekken voor en is aanwezig bij functioneringsen evaluatiegesprekken.
De gebruiker en het OCMW POPERINGE houden op geregelde tijdstippen een evaluatiegesprek,
met een minimumregelmaat om de 3 maanden. Tijdens deze evaluatiegesprekken komen volgende
items aan bod: attitude, taken, begeleiding en opleiding, en alles wat in het kader van de begeleiding
nodig blijkt.
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Het OCMW POPERINGE zal instaan voor de psychologische begeleiding.
Bovendien kan de ter beschikking gestelde persoon ertoe aangezet worden een algemene en / of
theoretische vorming te volgen.
Artikel 4: Financiële afspraken
Het OCMW POPERINGE staat in voor de betaling van het loon en de daaraan verbonden kosten.
Artikel 5: Verplichtingen van de gebruiker
-

De gebruiker staat in voor:
De werkkledij (inclusief veiligheidsschoenen), het nodige materiaal en de noodzakelijke instructies
over het correcte gebruik ervan;

-

De vergoeding van de gemaakte kosten, eigen aan de taakuitvoering. Dit bevat onder meer de
vergoeding van kosten voor dienstverplaatsingen;

-

De gebruiker staat in voor de toepassing van de plichten van de werkgever met betrekking tot
arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. De gebruiker neemt alle veiligheidsmaatregelen, nodig in
het kader van de taakopdracht. Er wordt een werkpostfiche ingevuld door de gebruiker die
doorgegeven wordt aan het OCMW voor de start van de tewerkstelling.

-

De gebruiker verzekert zich voor burgerlijke aansprakelijkheid voor de activiteiten van de
terbeschikkinggestelde persoon.

-

Op elke eerste werkdag van de maand bezorgt de gebruiker aan het OCMW een aanwezigheidslijst
van de afgelopen maand.

-

In geval van ziekte, ongeval van gemeen recht of een arbeidsongeval moet de gebruiker het OCMW
hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Bij arbeidsongeval of ongeval zal de gebruiker bovendien
onverwijld een omstandig verslag van het ongeval aan het OCMW bezorgen.

-

In geval van schade doordat de gebruiker niet of laattijdig melding maakte van afwezigheden, of
doordat de gebruiker informatie en/of documenten nodig voor de sociale of fiscale wetgeving niet of
niet tijdig overmaakte, zal de gebruiker deze schade vergoeden.

-

De gebruiker verbindt er zich toe het bestaande personeelsbestand niet af te bouwen ten gunste van
tewerkstellingen met statuut art.60 §7.

-

Bij elke start van een tewerkstelling art.60 §7 moet de gebruiker een
terbeschikkingstellingsovereenkomst ondertekenen. De terbeschikkingstellingsovereenkomst wordt
opgemaakt door het OCMW. Deze overeenkomst refereert steeds deze algemene
samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 6: Einde van de terbeschikkingstelling
In zijn hoedanigheid van werkgever behoudt het OCMW zich het recht voor om de werknemer te
verplaatsen / roteren naar een andere tewerkstellingsplaats.
De gebruiker kan zich het recht voorbehouden, door middel van een vooropzeg van één maand, met
redenen omkleed, een voortijdig einde te maken aan deze overeenkomst van terbeschikkingstelling.
Bovendien moet de gebruiker, als hij een ernstige tekortkoming vanwege de werknemer vaststelt,
binnen de 24 uur volgend op de tekortkoming het OCMW daarvan op de hoogte stellen.
Artikel 7: Slotbepalingen

12

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en kan door elk der partijen beëindigd worden.
De gebruiker kan de overeenkomst beëindigen door een kennisgeving per aangetekend schrijven,
mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand.
Opgesteld en ondertekend in twee exemplaren, waarvan één voor het OCMW POPERINGE en één
voor ATELJEE VZW
Te Poperinge, op 25/10/2021
Namens ATELJEE VZW

Namens het OCMW POPERINGE

Tom Wauters
Algemeen directeur

Christophe Oreel
Algemeen directeur

Christof
Dejaegher
Voorzitter vast bureau

Artikel 2
De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur te machtigen voormelde
overeenkomst namens het OCMW Poperinge voor goedkeuring te ondertekenen.
COMMUNICATIE
 Intern: sociale dienst.
 Extern: De Opstap, Ateljee vzw.

4.

Minimale levering aardgas winterperiode 2021-2022. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Energiebesluit van 19 november 2010.
 Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid
aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de
winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Procedure voor OCMW’s die opteren gebruik te maken van het systeem van ‘minimale
levering via de aardgasbudgetmeter’ 2021-2022.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ (artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10
van het Energiebesluit van 19 november 2010) wil de Vlaamse Regering de OCMW’s een
middel aanreiken om gezinnen, die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas
op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode,
te ondersteunen door hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen
via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De kost hiervoor kan deels worden
gerecupereerd bij de distributienetbeheerder (70%), deels ook bij de hulpvrager (30%).
Sinds 2018 is de toepassingsperiode van de maatregel verruimd met twee maanden
waardoor ze voortaan standaard loopt van 1 november tot en met 31 maart. Afhankelijk
van de noden van de betrokken gezinnen, kunnen de tussenkomsten dus maximaal
gedurende 5 maanden worden toegekend.
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

86

84

77

77

72

66

23

28

17

19

23

15

Geplaatste (actieve) budgetmeters
gas
Huishoudelijke afnemers waarvoor
OCMW aanvraag tot recuperatie heeft
ingediend bij de netbeheerder

Verwarming is een basisbehoefte en met deze hulpverlening worden de meeste
hulpbehoevenden met energieproblemen bereikt.
BESLUIT met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen tot deelname aan deze maatregel en dit voor de winterperiode
vanaf 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022.
COMMUNICATIE
 Intern: sociale dienst.
 Extern: flyer en brief gerechtigden.

5.

Samenwerkingsovereenkomst buurtsalon Krombeke met vzw De Lovie.
Goedkeuring.

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Samenwerkingsovereenkomst stad en OCMW Poperinge – De Lovie vzw betreffende
buurtsalon Krombeke.
 Buurt(en)actieplan.
 Charter Dorpspunt.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 5 juli 2021 van de raad voor maatschappelijk welzijn werd het
‘Buurt(en)actieplan’ goedgekeurd. Dit plan is ons kompas in het groeien naar warme
buurten voor iedereen in Poperinge en in het bijzonder voor iedereen met een zorg- of
ondersteuningsnood. In dit beleidsplan staan samenwerken, netwerken en participatie
binnen wonen, welzijn en zorg voorop. Een warme buurt is daarbij in de eerste plaats het
resultaat van allianties, van burgers en organisaties die steeds het welzijn en de
levenskwaliteit van de (mede)buurtbewoners voor ogen houden.
Dit document is bedoeld als oproep om met tal van partners binnen welzijn, zorg en wonen
de krachten verder te bundelen, lokale samenwerking te versterken en buurtgerichte zorg
vorm te geven ten behoeve van alle (kwetsbare) Poperingenaars. Het is een leidraad en
vertrekpunt om samen vorm te geven aan buurtgerichte zorg. Dit plan heeft de intentie
om de komende jaren met partners samenwerkingsafspraken te maken.
In het kader van het ‘Buurt(en)actieplan worden in Poperinge buurtsalons opgericht.
Buurtsalons zijn infrastructuur en dus een omgeving die faciliterend willen zijn voor
buurtgerichte zorg. Een buurtsalon is een multifunctionele en centrale plaats in het dorp
waar dienstverlening, ontmoeting én mobiliteitsvoorzieningen geconcentreerd worden op
schaal van het dorp.
In buurtsalons worden alle functies van buurtgerichte zorg geïntegreerd. De buurtsalons
zijn een concrete actie in ons pleidooi voor meer basisvoorzieningen en nabijheidsdiensten
als schakel tussen buurten, bewoners, en dienstverleners. Met de buurtsalons zet
Poperinge net in op nabijheid. De buurtsalons zijn een randvoorwaarde binnen het
buurtgerichte verhaal. Het zijn drempelverlagende, fysieke knooppunten in de buurt.
OC De Bampoele in Krombeke wordt momenteel op een duurzame manier gerenoveerd.
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Deze renovatie kreeg vorm via een participatieve aanpak. Samen met diverse
belanghebbenden werd het buurtsalon concreet vorm gegeven. Ook vzw de Lovie werd
hierbij betrokken. Poperinge werkt dan ook samen met De Lovie teneinde ene kwalitatief
aanbod in het buurtsalon van Krombeke te verwezenlijken.
Doelstelling van deze overeenkomst is om de afspraken tussen de partijen vast te leggen
ten aanzien van de uitvoering van de samenwerking. Onder samenwerking wordt in het
kader van deze overeenkomst verstaan de door de uitvoerder te leveren diensten binnen
het buurtsalon Krombeke, Andreas Verbrigghestraat 1 8972 Krombeke.
De overeenkomst is van onbepaalde duur en gaat in werking na ondertekening door beide
partijen.
De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar door beide partijen d.m.v. een aangetekende brief
3 maanden vóór het einde van elk begonnen jaar.
In de overeenkomst engageert OCMW Poperinge zich tot het ondertekenen van het charter
‘Dorpspunt’. De Lovie engageert zich tot het onderschrijven en ondertekenen van het
(Buurt(en)actieplan.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst met vzw De Lovie
betreffende het buurtsalon Krombeke waarvan de tekst luidt als volgt:
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16

17

18
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Artikel 2
Goedkeuring te hechten aan het charter Dorpspunt waarvan de tekst als volgt luidt:
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21

22

Artikel 3
De burgemeester en de algemeen directeur te machtigen de sub artikel 1 vermelde
samenwerkingsovereenkomst en het sub artikel 2 vermelde charter namens het OCMW
voor goedkeuring te ondertekenen.
COMMUNICATIE
Intern: stuur- en werkgroep buurtgerichte zorg.
Extern: persbericht en de Lovie.

6.

Samenwerkingsovereenkomst personenvervoer vaccinatie
Westhoek en Nestor Poperinge. Verlenging. Goedkeuring.

tussen

ELZ

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021 houdende
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het
personenvervoer naar de vaccinatiecentra Ieper & Poperinge ingevolge de COVID-19
pandemie.
 Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 augustus 2021 houdende
goedkeuring van een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van
het personenvervoer naar de vaccinatiecentra Ieper & Poperinge ingevolge de COVID19 pandemie.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In het kader van de algemene vaccinatie-uitrol werd eerder dit jaar een
samenwerkingsovereenkomst inzake personenvervoer goedgekeurd met als doel om
zoveel mogelijk mensen in het vaccinatiecentrum van Ieper of Poperinge te vaccineren. De
initieel voorziene einddatum was 31.07.21.
In uitvoering van die overeenkomst vervoert Nestor Poperinge gekende of nieuwe klanten
die vallen binnen de doelgroep van de Nestor Poperinge vanuit hun domicilieadres naar het
vaccinatiecentrum te Poperinge/Ieper.
Elke vervoersactiviteit naar het vaccinatiecentrum (= heen- en terugrit, eventuele
wachttijd) wordt geregistreerd en gefactureerd. Indien het factuurbedrag lager of gelijk is
aan 5 euro betaalt de klant dit rechtstreeks aan Nestor Poperinge.
Indien het
factuurbedrag hoger is dan 5 EUR wordt het saldo boven 5 euro door Nestor Poperinge
gefactureerd aan de ELZ Westhoek. Zodoende betaalt de klant nooit meer dan 5 euro voor
een rit naar en van het vaccinatiecentrum.
Gezien de verlengde periode van subsidiëring van het vaccinatieprogramma tot medio
oktober 2021, keurde de raad voor maatschappelijk welzijn van 30.08.2021 een eerste
verlenging van de samenwerkingsovereenkomst goed tot en met 15 oktober 2021.
De opdracht van de vaccinatiecentra werd ondertussen nogmaals verlengd door de
Vlaamse overheid, ditmaal voor het toedienen van een derde prik aan minstens de
risicopatiënten en alle 65+’ers. Daarom is een tweede verlenging van de samenwerking
tussen Eerstelijnszone Westhoek en de vervoersdienst Nestor Poperinge aangewezen. Alle
overige bepalingen vervat in de oorspronkelijke overeenkomst blijven ongewijzigd van
toepassing.
BESLUIT
Artikel 1

met eenparigheid van stemmen
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Goedkeuring te hechten aan de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen
Eerstelijnszone Westhoek vzw en OCMW - Nestor Poperinge in het kader van het
personenvervoer naar het vaccinatiecentrum Poperinge/Ieper ingevolge de COVID-19
pandemie en dit voor de periode 16 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, zijnde
het einde van de reeds bevestigde periode van subsidiëring voor de vaccinatiestrategie
door de Vlaamse Overheid.
Artikel 2
Alle overige bepalingen vervat in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst blijven
ongewijzigd van toepassing.
Artikel 3
De voorzitter van het vast bureau en algemeen directeur te machtigen het addendum
houdende de goedkeuring van deze verlenging ter goedkeuring te ondertekenen.

7.

Samenwerkingsovereenkomst inzake infectiebestrijding tussen het Jan
Yperman ziekenhuis en WZC Huize Proventier. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
BVR Woonzorgdecreet bijlage 11
RELEVANTE DOCUMENTEN
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst inzake infectiepreventie tussen het Jan
Ypermanziekenhuis en WZC Huize Proventier.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Tijdens de coronacrisis is het belang van een goede infectiebestrijding en -beheersing
ontegensprekelijk bewezen. Maar ook los van de COVID-19 crisis zien we dat bewoners
steeds vaker getroffen worden door multidrugresistente organismen
(cf. MRSA,
Clostridium,…). Een weldoordacht infectiebeleid maakt meer dan ooit deel uit van een goed
preventief gezondheidsbeleid in de voorziening.
Infectiepreventie is trouwens een discipline die maatregelen over de diverse zorglijnen
vereist. Het vraagt om goede afspraken, een sluitende communicatie en een kwaliteitsvolle
samenwerking tussen het ziekenhuis en de residentiële ouderenzorg.
Vandaar dat in de schoot van het coördinatiecomité een voorstel tot samenwerking tussen
het Jan Ypermanziekenhuis en de woonzorgcentra met dewelke het algemeen ziekenhuis
een functionele binding heeft, werd opgemaakt.
KREDIET
Meerjarenplan 2020-2025, beleidsitem 095300-WZC Huize Proventier, AR 6160300.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring
te
hechten
aan
volgende
samenwerkingsovereenkomst
infectiebestrijding tussen het Jan Yperman ziekenhuis en WZC Huize Proventier:

inzake
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE INFECTIEPREVENTIE
TUSSEN:

(1)

Vzw Jan Yperman Ziekenhuis, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Briekestraat
12, met ondernemingsnummer 0462.915.078, vertegenwoordigd door:





Prof. dr. K. Vandewoude, voorzitter raad van bestuur
Mevr. E. Talpe, ondervoorzitter raad van bestuur
Dhr. M. Muylle, secretaris raad van bestuur
Dhr. G. Dumolein, bestuurder

Hierna genoemd “het ziekenhuis”
(2)

(naam WZC/VAPH), met maatschappelijke zetel te (adres), met ondernemingsnummer
(…), vertegenwoordigd door:
(namen en functie)

(3)

(naam WZC/VAPH), met maatschappelijke zetel te (adres), met ondernemingsnummer
(…), vertegenwoordigd door:
(namen en functie)
Hierna genoemd “de instelling(en)”
Hierna samen genoemd “Partijen”

IS OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Voorwerp
Infectiepreventie is een discipline die maatregelen over de diverse zorglijnen vereist. Deze
samenwerkingsovereenkomst kadert in het streven naar een lijnoverschrijdend beleid inzake infectiepreventie via
het maken van goede afspraken, een sluitende communicatie en een kwaliteitsvolle samenwerking tussen het
ziekenhuis en de deelnemende instellingen.
De samenwerking neemt de vorm aan van een contractueel samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.
Artikel 2. Organisatie
Artikel 2.1. Stuurgroepcomité
Partijen komen overeen om deze samenwerkingsovereenkomst via de dagelijkse praktijk verder te concretiseren
en uit te werken. Het stuurgroepcomité is het orgaan dat waakt over de uitvoering van deze
samenwerkingsovereenkomst en wordt samengesteld als volgt:


Alle zorgverantwoordelijken of alle directeurs van de deelnemende instellingen;



Alle CRA’s van de deelnemende instellingen;



Team ziekenhuishygiëne van het ziekenhuis;



Coördinator geriatrisch zorgprogramma van het ziekenhuis;



Geriaters van het ziekenhuis;



Algemeen directeur, medisch directeur en verpleegkundig/paramedisch directeur van het
ziekenhuis.

De stuurgroep komt 1 keer per jaar samen en heeft als doel alle stakeholders te informeren over de samenwerking
Artikel 2.2. Coördinatiecomité
De uitwerking en het opmaken van het programma staat onder toezicht van het coördinatiecomité, samengesteld
als volgt:


Verpleegkundige ziekenhuishygiënist van het ziekenhuis;
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Geneesheer-diensthoofd geriatrie van het Jan Yperman Ziekenhuis;



Coördinator geriatrisch zorgprogramma van het Jan Yperman Ziekenhuis;



Twee zorgverantwoordelijken vanuit twee verschillende zorginstellingen;



Één CRA afgevaardigd door alle CRA’s.

Het coördinatiecomité komt minstens vier keer per jaar samen en heeft volgende bevoegdheden:


Beleidsvoorbereidende en adviserende ondersteuning;



Opmaken van procedures, protocollen, vormingspakketten.

Artikel 2.3. Lokaal infectiebeheersingscomité
In iedere instelling wordt er een werkgroep infectiebeheersing opgericht.
Per afdeling wordt er een verpleegkundige een referent infectiebeheersing aangeduid.
De referenten volgen een gezamenlijke opleiding en zitten minstens twee keer per jaar samen met de
verpleegkundige ziekenhuishygiënist van het ziekenhuis.
Het doel van dit comité is het informeren, ondersteunen en vormen van de referenten.
Artikel 2.4. Verpleegkundige ziekenhuishygiënist
In uitvoering van deze overeenkomst kunnen de deelnemende instellingen beroep doen op een verpleegkundige
ziekenhuishygiënist, die werd aangeworven door het ziekenhuis.
Artikel 2.4.1. Taakomschrijving
Deze verpleegkundige ziekenhuishygiënist zal zich inspannen om de infectiepreventie in de instelling te
coördineren, in overleg met de instelling. De coördinatie houdt de volgende opdrachten in:


Structuur betreffende infectiepreventie aanreiken met een aantal minimale verwachtingen,
door het opmaken van procedures/protocollen;



Referentenwerking in de betrokken instelling opzetten;



Kennis rond infectiepreventie verhogen door het organiseren van opleidingen;



Lokale ondersteuning door centraal infectiebeleid (Dit houdt in dat het team
ziekenhuishygiëne van het ziekenhuis minimaal vier uur per maand in de instelling aanwezig
is);



Interne audits uitvoeren rond de compliance infectiebeleid.

Volgende projecten kunnen worden uitgewerkt door de verpleegkundige ziekenhuishygiënist:


Procedure handhygiëne;



Vormingspakket moet tweejaarlijks aan alle medewerkers gegeven worden;



Procedure PBM;



Vorming PBM door ziekenhuishygiënist;



Procedure persoonlijke hygiëne;



Procedure preventie prikaccidenten;



FO referent ZIB;



Zorginfectiebeleidsplan;



CPE;



Huisdierenbeleid;



Structuurindicatoren;



Schema MDRO;



Standaardisatie product voor reinigen en desinfectie bij MDRO;
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Opmaak centrale website met afgewerkte info;



Audits;



Uniforme registratie van zorginfecties;



Bezoeken
ter
plaatse
met
bespreking
tussen
zorgverantwoordelijke,
kwaliteitsverantwoordelijke, CRA en het team ziekenhuishygiëne van het ziekenhuis;



o

Hoeveel AB?

o

Hoeveel zorginfecties?

o

Welke maatregelen? Problemen rond ziekenhuishygiëne.

Organisatie symposium voor zorginstellingen (één keer per twee jaar).

Artikel 2.4.2. Gezagsbepaling en instructierecht
De verpleegkundige ziekenhuishygiënist die met het oog op de uitvoering van onderhavige overeenkomst ingezet
wordt, staat uitsluitend onder gezag, leiding en toezicht van het ziekenhuis. Hierbij is geenszins sprake van een
delegatie van het werkgeversgezag. De instelling verbindt zich er in voorkomend geval toe alle verplichtingen inzake
veiligheid en welzijn op het werk en inzake arbeids-en rusttijden na te leven.
Het werkgeversgezag van het ziekenhuis mag op geen enkel moment uitgehold worden door het instructierecht
van de instelling. De instelling kan enkel instructies geven aan de verpleegkundige ziekenhuishygiënist betreffende:


Welzijn op het werk;



De toegang tot de locaties en/of faciliteiten van de instelling die in aanmerking moeten worden genomen
voor de uitvoering van de opdracht (bv. badge, registratiesysteem, etc.);

De instelling en het ziekenhuis zien erop toe dat de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst volledig
overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van voormelde geschreven overeenkomst.
Artikel 3. Financiële bepalingen
De kostprijs bedraagt maximum 5.000 euro per jaar (incl. BTW), per deelnemende instelling.
Artikel 4. Aansprakelijkheid
Partijen zijn verplicht tijdens de duur van de overeenkomst hun burgerlijke aansprakelijkheid te laten dekken door
een erkende verzekeringsmaatschappij.
De instelling doet afstand van verhaal ten aanzien van het ziekenhuis voor alle vorderingen die voortvloeien uit of
betrekking hebben op onderhavige overeenkomst en die worden veroorzaakt door een fout van een werknemer
van het ziekenhuis.
Artikel 5. Bescherming van persoonsgegevens
In geval van toegang en/of kennis tot persoonsgegevens en conform de wettelijke bepalingen ter zake – in het
bijzonder de AVG/GDPR (Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens) – verbinden partijen er zich toe om:
-

Alle gegevens, inclusief patiëntgegevens, op strikt vertrouwelijke wijze te behandelen.

-

Enkel de persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren.

-

De vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de persoonsgegevens waar hij/zij toegang toe
en/of kennis van heeft op geen enkele wijze te schenden.

-

Een vermoeden van een datalek (daadwerkelijk verlies van gedeelde persoonsgegevens en/of inbreuk op
de technische en organisatorische maatregelen) onverwijld na vaststelling aan de andere partij te melden,
teneinde vervolgstappen mogelijk te maken.

-

Partijen zullen in geen enkel geval de persoonsgegevens waarvan zij ingevolge hun opdracht toegang tot
en/of kennis van hebben, verwerken voor persoonlijke doeleinden of doeleinden van derden, noch deze
persoonsgegevens voor deze doeleinden raadplegen, kopiëren, opslaan, doorgeven of op enige wijze aan
derden meedelen of bekendmaken.
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Artikel 6. Duur overeenkomst
Deze overeenkomst vangt aan op 01/01/2022 en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.
Minstens éénmaal per jaar wordt er op initiatief van het ziekenhuis overleg gepleegd teneinde de samenwerking te
evalueren, waarna beslist kan worden om de overeenkomst te verlengen.
Vroegtijdige stopzetting van de samenwerking wordt minstens 3 maanden voor het eind van het kalenderjaar
schriftelijk bekend gemaakt aan de overige partijen.
Artikel 7. Toepasselijke recht en geschillenbeslechting
De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement met afdeling te Ieper zijn uitsluitend bevoegd om
kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet
wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.
Opgemaakt te Ieper op 05/10/2021 in zoveel exemplaren als partijen, waarvan elk der partijen erkent een
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
Voor vzw Jan Yperman Ziekenhuis

Voor *

COMMUNICATIE
Intern: diensthoofden woonzorgcentrum & CRA
Extern: Het coördinatiecomité JYZKH – WZC’s

8.

Verkoop gronden Ieperseweg. Goedkeuring ontwerp verkoopsvoorwaarden
online openbare verkoop en ontwerp ruilakte met betrekking tot vier loten
grond die samen één perceel uitmaken.

JURIDISCHE GROND
Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 en de daaropvolgende wijzigingen.
Pachtwet.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Opmetingsplan
Ontwerp van lastenkohier online openbare verkoop .
Ontwerp van ruilakte.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 6 april 2021 keurde het vast bureau het door landmeter-expert Marc Feys
opgemaakt opmetingsplan en schattingsverslag goed van de vier loten grond nabij de
Ieperseweg te Poperinge, kadastraal gekend als het perceel sectie E, nummer 190L.
Lot 1 met een oppervlakte van 33a 74ca wordt openbaar verkocht
Lot 2 met een oppervlakte van 02a 04ca wordt geruild met mevrouw Kathleen De Wandel
die zelf lot 4 met een oppervlakte van 02ca afstaat. Deze 02ca worden bij lot 1 gevoegd.
Lot 3 met een oppervlakte van 01a 58ca wordt eveneens gevoegd bij lot 1 daar de heer
Christof Van Bruwaene niet langer geïnteresseerd was om dit lot aan te kopen.
Bijgevolg bedraagt de oppervlakte die online openbaar verkocht zal worden 35a 34ca. De
instelprijs werd vast gesteld op 318.060,00 euro (35a 34ca à 90,00m/²).
De oplegsom die mevrouw De Wandel bij de ruiling dient te betalen bedraagt 17.250,00
euro (02a 04ca à 0,85 euro/m² - 02ca à 45,00 euro/m² = 17.340,00 euro – 90,00 euro).
Notaris Puype maakte het ontwerp van lastenkohier voor de openbare verkoop op alsook
het ontwerp van de ruilakte.
BESLUIT

met eenparigheid van stemmen

28

Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het lastenkohier houdende verkoopsvoorwaarden voor de
online openbare verkoop op biddit en het ontwerp van ruilakte met betrekking tot 4 loten
grond nabij de Ieperseweg te Poperinge, kadastraal gekend als het perceel sectie E,
nummer 190L.
COMMUNICATIE
 Extern: notaris

9.

Vragen en antwoorden.

Er werden geen vragen gesteld.

De vergadering wordt beëindigd.

De algemeen directeur
Christophe OREEL

De voorzitter,
Isabel LEBBE

