Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 22 FEBRUARI 2021
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Paul Carteus, Faiza
El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Fatima Hbili, raadslid
De voorzitter opent de zitting.

AGENDA
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1.
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap
Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog op het nemen
van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.
Goedkeuring.
Leven en welzijn
2.
WZC De Linde.
Brief van Vlaams minister, Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 inzake verdeling bijkomende
en vrijgekomen woongelegenheden met een bijkomende erkenning-voornemen tot
planningsvergunning 1 woongelegenheid - 1e herverdeling.
Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau.
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OPENBARE ZITTING
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap
Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog op het nemen
van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.
Goedkeuring.

Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗

De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s.
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
De Nieuwe Gemeentewet, artikel 135, §2.
De Algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG).
De Belgische Privacywet van 30 juli 2018.
Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer, artikel 8, §1.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 met betrekking tot de
lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek en verdere maatregelen ter
bestrijding van de COVID-19-epidemie.
Het Besluit van de Vlaamse regering van 08 januari 2021 tot uitvoering van artikel
34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende
het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot
organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19
(BVR).
De beslissing van het Vast Bureau van 18 januari 2021 betreffende de goedkeuring
van het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog
op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie.

Relevante documenten
˗
˗

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het
Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog
op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.
Het advies d.d. 15 januari 2021 van de DPO.

Feiten/context/motivering
In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van
de persoonsgegevens door het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) aan de Stad Ronse
en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ronse uiteengezet.
Artikel 5, 1, b) AVG bepaalt dat persoonsgegevens altijd voor duidelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden verwerkt moeten worden. De verwerking van
persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens
aanvankelijk zijn verzameld, mag enkel wanneer de doeleinden voor de verdere verwerking
verenigbaar zijn met de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.
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De Stad en het OCMW Ronse wensen de gevraagde gegevens te verwerken voor volgende
doeleinden:
˗ extra maatregelen nemen om bij te dragen aan het inperken van de COVID-19
crisis en bronopsporing
˗ quarantaine coaching versterken met lokaal beschikbare middelen. De gemeente
verwerkt deze gegevens op vandaag al als verwerker.
˗ concrete maatregelen worden opgesomd onder artikel 3.
Het doeleinde van de verwerking is welbepaald en duidelijk gedefinieerd.
Gezien:
o de bevoegdheden van de gemeenten inzake openbare veiligheid en gezondheid
o het BVR van 13 november 2020 die de juridische contouren van lokale
bronopsporing en lokaal contactonderzoek vaststelt
o de wettelijke bevoegdheden en verplichtingen van het OCMW ten opzichte van
haar cliënten
kunnen betrokkenen redelijkerwijs verwachten dat de persoonsgegevens aan de gemeente
en het OCMW worden meegedeeld.
In het protocol wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die
zullen worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de
bewaartermijn van de gegevens.
Voordracht
Op voorstel van het Vast Bureau.
Besluit: Met algemene stemmen :
Enig artikel:
De beslissing van het Vast Bureau van 18 januari 2021 betreffende de goedkeuring van het
protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg
en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog op het nemen van
verdere maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te bekrachtigen.

Leven en welzijn
2.

WZC De Linde.
Brief van Vlaams minister, Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 inzake verdeling bijkomende
en vrijgekomen woongelegenheden met een bijkomende erkenning-voornemen tot
planningsvergunning 1 woongelegenheid - 1e herverdeling.
Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau.

Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2°
lid en artikel 84 §1.
Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 juli 2020 tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning
van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een
bijkomende erkenning (de vroegere RVT-erkenning).
De toelichtingsbrief van Vlaams minister Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 over de
beslissing van de Vlaamse regering tot planning, toekenning en erkenning van
bijkomende woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning
(de
vroegere
RVT-bedden)
in
2020.
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-

De beslissing van het Vast Bureau van 03 augustus 2020 en OCMW-raad van 31
augustus 2020 in verband met de toekenning van 1 extra woongelegenheid.
De beslissing van het Vast Bureau op 01 februari 2021 in verband met de toekenning
van 1 extra woongelegenheid.

Relevante documenten
˗

˗

˗
˗

De toelichtingsbrief van Vlaams minister Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 over de
beslissing van de Vlaamse regering tot planning, toekenning en erkenning van
bijkomende woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de
vroegere RVT-bedden) in 2020 en bijhorende bijlagen.
Het bericht d.d. 14 juli 2020 van het Agentschap Zorg en Gezondheid gericht aan de
Woonzorgcentra vermeld in de bijlage 1 bij het voornemen tot planningsvergunning
voor woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 2020
waarbij het Woonzorgcentrum De Linde in aanmerking komt voor 1 bijkomende
woongelegenheid erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning en
bijlage.
De voorgestelde aanvraag tot erkenning van bijkomende vrijgekomen
woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 2020.
Het bericht d.d. 16 november 2020 van het Agentschap Zorg en Gezondheid gericht
aan de Woonzorgcentra bij het voornemen tot planningsvergunning voor bijkomende
woongelegenheden met een bijkomende erkenning woonzorgcentrum 2020 – eerste
herverdeling.

Feiten/context/motivering
Het Woonzorgcentrum De Linde beschikt momenteel over een erkenning van 152 bedden
die als volgt onder verdeeld zijn :
 66 bedden voor valide bejaarden ( ROB )
 86 bedden voor zwaar zorgbehoevende residenten ( RVT )
De Vlaamse regering keurde op 10 juli 2020 enerzijds het besluit goed om in het jaar 2020
aan 1.800 woongelegenheden bovenop de basiserkenning als woonzorgcentrum een
bijkomende erkenning te verlenen.
Anderzijds keurde de Vlaamse regering op 10 juli 2020 het besluit goed dat de criteria en
wijze van toekennen van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum
met een bijkomende erkenning regelt.
Zoals in de toelichtingsbrief van Vlaams minister Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 is vermeld,
kan het bestuur of Woonzorgcentrum zelf geen aanvraag tot planningsvergunning indienen
voor deze woongelegenheden met een bijkomende erkenning. De initiatiefnemers die
hiervoor in aanmerking komen, ontvangen van het Agentschap Zorg en Gezondheid een
voornemen tot planningsvergunning. De objectieve parameter om bijkomende erkenningen
te verkrijgen is de evolutie van de zorgbehoevendheidsgraad gedurende de voorbije jaren.
Op 16 november 2020 ontving het woonzorgcentrum De Linde het bericht van het
Agentschap Zorg en Gezondheid bij het voornemen tot planningsvergunning voor
bijkomende woongelegenheden met een bijkomende erkenning woonzorgcentrum 2020 –
eerste herverdeling.
In de brief wordt verder ook toegelicht hoe initiatiefnemers, die een voornemen tot
planningsvergunning ontvangen hebben, vervolgens een aanvraag tot erkenning kunnen
indienen.
Een nieuwe verplichting is dat het OCMW-bestuur binnen een maand na de dag van
ontvangst van dit voornemen tot planningsvergunning aan het Agentschap Zorg en
Gezondheid, bij voorkeur via mail naar ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be, moet
bevestigen dat het bestuur voor de verleende planningsvergunning een erkenning zal
aanvragen. Indien het bestuur de erkenningsaanvraag niet instuurt binnen een maand na
ontvangst van dit voornemen vervalt deze planningsvergunning voor het Woonzorgcentrum
De Linde van rechtswege.
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Tevens moet binnen de 3 maanden na ontvangst van het voornemen tot
planningsvergunning een aanvraag tot erkenning aan Zorg en Gezondheid gebeuren.
Om deze reden is het aangewezen door het Vast Bureau een beslissing te laten nemen en
deze vervolgens te laten bekrachtigen door een eerstkomende Raad voor Maatschappelijk
Welzijn.
Op basis van de bepalingen van dit besluit komt het Woonzorgcentrum De Linde dus in
aanmerking voor 1 bijkomende woongelegenheid erkend als woonzorgcentrum met een
bijkomende erkenning.
De extra inkomsten zullen integraal besteed worden aan het zorgpersoneel. Gelet op de
duurzame toename van de zorgbehoevendheidsgraad de afgelopen jaren, voornamelijk op
de afdelingen Princekouter – Passerelle, heeft het Woonzorgcentrum De Linde in de tweede
helft van 2018 reeds een bijkomend zorgroulement voorzien waarvoor 4 zorgkundigen zijn
aangesteld.
De erkenning kan enkel ingaan op 01 april 2021. Bijkomend dient deze erkenningsaanvraag
45 dagen voorafgaandelijk kenbaar gemaakt te worden aan het Agentschap Zorg en
gezondheid.
De ontvankelijke erkenningsaanvraag moet uiterlijk 45 dagen voor de gevraagde
ingangsdatum ingediend worden, namelijk 15 februari 2021.
De jaarlijkse meeropbrengst aan subsidies bedraagt ongeveer 7.200 EUR bij een voltallige
RVT-bezetting, een streefdoel dat elk kwartaal behaald wordt.
Voorstel
Op voorstel van Vast Bureau van 01 februari 2021.
Besluit: Met algemene stemmen :
Enig artikel :
De beslissing van het Vast Bureau van 01 februari 2021 als volgt te bekrachtigen :
Artikel 1:
In te gaan op het voorstel tot bekomen van 1 bijkomende erkenning voor het
Woonzorgcentrum De Linde.
Artikel 2:
Aan het Woonzorgcentrum De Linde opdracht te geven tot het indienen van een
administratief dossier tot het verkrijgen van deze bijkomende erkenning.
De voorzitter sluit de vergadering.
Namens de OCMW-raad:
Algemeen directeur

Voorzitter

Linda Vandekerkhove

Diederik Van Hamme
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