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VERSLAG OCMW-raad 
DONDERDAG 21 JANUARI 2021 

• aanwezig 
Pieter Smits, voorzitter 
Rob Mennes, burgemeester 
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen 
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan 
Nauwelaert, Elke Bogaerts, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
• verontschuldigd 
Elien Van Breedam, raadslid 
 

 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de 
agenda. 
 
1. Overeenkomst afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het 

opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken -goedkeuring. 

De OCMW-raad, 
De gemeenteraad is bevoegd om onderhavig besluit te nemen. 
 
Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het 
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en 
van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen. Dit beginsel 
houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het 
aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen; 
 
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit 
van de Vlaamse Regering van 13 november 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; 
 
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. 
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Een en ander vergt dat de gemeente zo snel mogelijk met haar engagementen kan opstarten, 
zodat geen kostbare tijd verloren gaat. 
 
Om te kunnen op opstarten is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met 
bijlagen vereist. Op basis daarvan ontvangt de gemeente tevens de nodige accounts voor de 
verschillende platformen. 
 
De nodige stukken hiertoe werden geleidelijk sedert 7 december 2020 door de Vlaamse 
overheid ter beschikking gesteld, zodat vanuit de gemeenten niet vroeger kon worden 
gereageerd. 
 
Beslist:  
Goedgekeurd  Met 18 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen 
Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, 
Marjan Nauwelaert, Elke Bogaerts en Pieter Smits) 
Artikel 1 
neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning 
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van 
de COVID-19-pandemie te versterken. 
Artikel 2 
keurt de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst van de Rupelaargemeenten met 
betrekking tot de organisatie van de  ‘proeftuin Aartselaar’ goed. 
Artikel 3 
keurt het voorgelegde afsprakenkader van de Rupelaargemeenten en de eerstelijnszone 
Rupelaar goed waarin de gemeente, in overleg met het COVID-19-team haar engagementen die 
zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams agentschap zorg en 
gezondheid zal uitvoeren,  concreet omschrijft. 
Artikel 4 
keurt de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid met bijlagen goed. 
Artikel 5 
delegeert de verdere uitvoering van dit besluit aan het vast bureau. 
 
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 22:00 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


