NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 28 JANUARI 2021
Aanwezig:

Arlette Sannen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, AnneSophie Weckx, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen, Simone Simons: raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Arlette Sannen, opent de vergadering om
22.19 uur.

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 17.12.2020;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Simone Simons
Besluit:
Art. 1. De notulen van de zitting van 17.12.2020 worden goedgekeurd.

2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
De raad neemt kennis van de stand van zaken in het kader van de coronamaatregelen.

3. Samenwerkingsovereenkomst met vzw Domo.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;

Gelet op de acties in de aanpassing nr. 1 meerjarenplan 2020-2025 rond uitbouw van een lokaal
gezinsbeleid met de verdere ontwikkeling van Huis van het Kind en een optimale afstemming van de
dienstverlening met andere diensten (prioritaire actie 1/1/1/5) en het verstrekken van een
kwalitatief aanbod van niet financiële hulp- en dienstverlening, in het bijzonder aan kwetsbare
personen (prioritaire actie 1/4/1/3);
Gelet op het bijgevoegde voorstel van samenwerkingsovereenkomst met Domo vzw die kwetsbare
gezinnen ondersteunt en begeleidt door het inzetten van vrijwilligers voor de organisatie van
preventieve gezinsondersteuning aan huis bij (aanstaande) gezinnen met kinderen, van bij de
zwangerschap tot 12 jaar, in een maatschappelijk kwetsbare positie;
Overwegende dat er reeds een werking van Domo actief is in Diest en er in 2020 verschillende
aanmeldingen voor ondersteuning van gezinnen waren in Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de stijgende kans- en kinderarmoedeindex (aantal kinderen in kansarmoede tov het totaal
aantal kinderen in de gemeente) in Scherpenheuvel-Zichem met voor 2019 10,5 % (waarbij van de
deelgemeenten vooral Scherpenheuvel zelf met 18,4 % een hoog indexcijfer heeft).
Gelet op het voorstel van een samenwerkingsovereenkomst tussen Domo en de lokale bestuuren van
Diest en Scherpenheuvel-Zichem voor de periode van 01.01.2021 tot 31.12.2021 waarbij elk lokaal
bestuur een tussenkomst in de werkingskosten van de lokale Domo-werking voorziet voor een
totaalbedrag van 15.000 euro;
Overwegende dat de lokale Domo-coördinator die in Diest reeds werkzaam is halftijds (of 2 dagen
per week) zal werken voor Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat het streefdoel een begeleiding is van 30 gezinnen per jaar met een parallelle en
permanente begeleiding van 20 gezinnen voor de beide lokale besturen samen;
Gelet op de kredieten voorzien o.m. bij prioritaire actie 1/4/1/3 “kwalitatief aanbod van niet
financiële hulp- en dienstverlening, in het bijzonder aan kwetsbare personen” en de actie 1/4/1/6
Vlaamse subsidies lokale armoedebestrijding;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 18.01.2021 tot principieel akkoord om een
samenwerkingswerkingsovereenkomst af te sluiten met vzw Domo en lokaal bestuur Diest;
Overwegende dat de Domo-werking na goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst door de
raad voor maatschappelijk welzijn van 28.01.2021 formeel kan starten vanaf 01.02.2021;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1. Het OCMW sluit met het lokaal bestuur Diest de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst
af met Domo vzw, Naamsestraat 153-155 te 3000 Leuven.
Art. 2. De samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten voor de periode van 01.01.2021 tot en
met 31.12.2021 tegen een bijdrage van 15.000 euro aan Domo vzw, waarvan 80% of 12.000
euro aan Domo vzw betaald wordt voor 28.02.2021.

4. Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen resp. het vast
bureau van 18.01.2021 tot goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met het
Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van lokale bronopsporing en
quarantainecoaching ter bestrijding van de Covid-19 pandemie.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te versterken, eerste
goedkeuring door Vlaamse Regering op 10.09.2020, nog geen definitieve goedkeuring bekend noch
publicatie in het Belgisch Staatsblad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13.11.2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te
versterken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 02.12.2020;
Overwegende dat de Vlaamse Regering complementair ter ondersteuning van de centrale
contactopsporing en de bestaande bronopsporing door het OCMW een subsidiekader heeft
opgemaakt voor de individuele lokale besturen zelf om de contact- en bronopsporing ter bestrijding
van de Covid-19 pandemie te versterken;
Overwegende dat lokale besturen kunnen intekenen op 2 opties nl. optie 1 die inzet op
sensibilisering, preventie en quarantainecoaching en optie 2 die inzet op sensibilisering, preventie,
quarantainecoaching én lokaal contactonderzoek;
Gelet op de subsidiebedragen voor beide opties nl. voor optie 1 een forfaitair bedrag van 0,125 euro
per inwoner/maand - of voor onze stad een bedrag van 2.884,75 euro per maand - en voor optie 2
dezelfde forfaitaire subsidie vermeerderd met een subsidie van 100 euro per afgehandeld
ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt;
Overwegende dat beide opties gelden voor maximaal de periode van 01.11.2020 tot en met
31.03.2021 of 5 maanden;
Overwegende dat de subsidie dient ter financiële ondersteuning van de bijkomende engagementen
die de lokale besturen in het kader van het besluit opnemen op het vlak van personeelscapaciteit en
inzet van andere middelen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14.12.2020 tot goedkeuring
van het engagement van lokaal bestuur (stad/OCMW) Scherpenheuvel-Zichem in het kader van
lokale bronopsporing door de inzet op optie 1 nl. sensibilisering, preventie, bronopsporing en
quarantainecoaching;
Gelet op de kennisgeving van Agentschap Binnenlands Bestuur van 15.12.2020 tot ontvangstmelding
van de inlichtingenfiche en de overmaking via het digitaal loket van de ontwerpen van
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de bijhorende bijlagen, nl.
het afsprakenkader met de vzw Eerstelijnszone Demerland in overleg met het Covid-19 team, de
verwerkersovereenkomst bronopsporing, de aanvraagformulieren interne controletoren en
uitbraakvolgsysteem en het protocol verdere maatregelen;
Overwegende dat deze documenten uiterlijk op 31.01.2021 via het digitaal loket moeten ingediend
worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Overwegende dat het afsprakenkader tussen de stad en de vzw Eerstelijnszone Demerland na het
overleg met het Covid-19 team op 07.01.2021 beschikbaar was op 11.01.2021;
Gelet op de volheid van bevoegdheid van de raden om samenwerkingsovereenkomsten goed te
keuren;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen resp. het vast bureau op grond van
artikel 269 decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 bij hoogdringendheid de
samenwerkingsovereenkomst kan goedkeuren met het oog op het bekomen van de nodige accounts
onder voorbehoud van bekrachtiging van deze beslissing op de eerstvolgende raden;
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie dat het
voorzorgsbeginsel verankert in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en
van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen, waarbij het aan de overheid is om
dringende en voorlopige maatregelen te nemen wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk
werkelijkheid zal worden;
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering, verankerd in het besluit van de Vlaamse Regering van
13.11.2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing

ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om
aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te
nemen in deze strijd;
Gelet op de stijgende besmettingsgraad in Vlaanderen;
Overwegende dat de complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de
bestrijding van de COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen
van de tweede golf en het proberen vermijden van een derde golf;
Overwegende dat de gemeente zo snel mogelijk met haar engagementen moet kunnen opstarten,
zodat geen kostbare tijd verloren gaat;
Overwegende dat hiervoor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen
vereist is op basis waarvan de gemeente tevens de nodige accounts voor de verschillende platformen
ontvangt;
Overwegende dat de nodige stukken hiertoe sinds 07.12.2020 door de Vlaamse overheid ter
beschikking werden gesteld, zodat vanuit de gemeenten niet vroeger kon worden
geagendeerd/gereageerd;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten tot de eerstvolgende raden
omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen opnemen;
Overwegende dat de hoogdringendheid blijkt uit de epidemiologische resultaten voor Vlaanderen,
die van dag op dag evolueren;
Overwegende dat, gezien de voornoemde hoogdringendheid, het college van burgemeester en
schepenen resp. het vast bureau op 18.01.2021 reeds het besluit heeft genomen tot goedkeuring van
de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en de bijhorende bijlagen;
Overwegende dat dit besluit nu ter bekrachtiging voorligt op de eerstvolgende raden waarop dit
dossier rechtsgeldig kan worden geagendeerd;
Gelet op de principiële goedkeuring van de functionaris voor gegevensbescherming van 14.01.2021
en 15.01.2021;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1. De gemeenteraad resp. de raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van
het college van burgemeester en schepenen resp. het vast bureau van 18.01.2021 tot
goedkeuring van de samenwerkingswerkingsovereenkomst en de bijhorende bijlagen die
het lokaal bestuur (stad/OCMW) afsluit met het Agentschap Zorg en Gezondheid in het
kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13.11.2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
Covid-19 pandemie te versterken het kader van lokale contacttracing door de inzet op optie
1 nl. sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching.

5. Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het
VIA6-akkoord van 22.12.2020 ressorteert.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;

Gelet op het VIA6-voorakkoord van 24.11.2020 dat voor de private en publieke socialprofitsectoren
werd afgesloten;
Gelet op het VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector dat de sociale
partners en de Vlaamse regering op 22.11.2020 bereikt hebben, en waarover onderhandeld werd in
het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 23.12.2020 2020;
Gelet op het toepassingsgebied van dit VIA6-akkoord, met name voor wat de eenmalige verhoging
van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 betreft;
Gelet op het feit dat de verhoging van de eindejaarstoelage voor het zorgpersoneel geldt voor al het
personeel dat in de DMFA-aangifte een VIA-deelcode heeft toegewezen gekregen, met uitzondering
van de deelcodes 102 (dienstencheques) en 500-512 (socio-culturele sector);
Gelet op het feit dat personeel tewerkgesteld met VIA-code 509 (lokale diensteneconomie) toch
moet meegenomen worden voor de eenmalige verhoging van de eindejaarstoelage, als deze
personen van de lokale diensteconomie tewerkgesteld zijn in één van de VIA sectoren;
Gelet op het feit dat het al dan niet toekennen van een VIA-deelcode op zich geen element is om te
besluiten dat iemand wel of geen recht heeft op de koopkrachtmaatregelen en op de verhoging van
de eindejaarstoelage in het bijzonder, maar dat het eerder een administratieve bevestiging is dat het
om VIA-personeel gaat;
Gelet op het feit dat in voorkomend geval een rechtzetting van de juiste VIA-deelcode noodzakelijk
is, omdat de omvang van de subsidies van de Vlaamse overheid ervan afhangt en ook de verdere
verdeling van deze subsidies aan elk individueel bestuur;
Gelet op het feit dat, voor wat het ondersteunend personeel in de welzijns-, zorg- en
gezondheidsvoorzieningen betreft, het bestuur enige beleidsmarge heeft om te oordelen dat een
ondersteunend personeelslid onder het VIA-toepassingsgebied valt en dus als VIA-personeelslid (met
de bijhorende VIA-deelcode) wordt beschouwd;
Gelet op het feit dat het criterium om de afweging (wel of niet-VIA-personeelslid) te maken, kan zijn
om te kijken naar de hoofdactiviteit: wie voor het grootste deel van zijn tijd de ondersteuning doet
van VIA-diensten, zou dus ook als VIA-personeelslid kunnen beschouwd worden. Een ander argument
kan de fairheid zijn: bijv. alle medewerkers van de ondersteunende dienst zijn wel/geen VIApersoneelslid;
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Gelet op de VIA-financiering die hiertegenover staat;
Gelet op de informatie op de webpagina van het Agentschap van het Binnenlands Bestuur met
betrekking tot de hoogte van het vast bedrag van de eindejaarstoelage van het jaar 2020, die
1.288,43 euro bedraagt;
Gelet op het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de boeking van deze
uitgaven;
Gelet op het visum van de financieel directeur;
Overwegende dat de coronacrisis heeft aangetoond dat het billijk is dat de personeelsleden in de
VIA-zorgsectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord ressorteren, een
onmiddellijke koopkrachtverhoging ontvangen in de vorm van een verhoging van de
eindejaarstoelage met betrekking tot het jaar 2020;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.
Art. 2.

Deze beslissing is van toepassing op volgende personeelsleden tewerkgesteld in de erkende
diensten: in de thuiszorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg).
De raad voor maatschappelijk welzijn verhoogt het variabel bedrag van de berekening van
de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1%, rekening houdend met de prestatiebreuk
van het personeelslid, zodat de nieuwe berekeningswijze voor een voltijds equivalent als
volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag
eindejaarstoelage 2020 (VTE).

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 22.40 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Bruno Claes

Arlette Sannen

