
 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting OCMW-raad op 25/11/2020 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
L. Landuyt, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, 
R. De Lille, M. Vermote, raadsleden; 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: ; 

 

De zitting wordt geopend om 19:30 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Gewijzigde samenstelling vast bureau - kennisname 

Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van de gewijzigde samenstelling van het vast bureau met 
overeenkomstige rangorde met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen 
als leden van het vast bureau. 

 

2. Verslag OCMW-raad dd. 14/10/2020 - goedkeuring 

3. Samenwerkingsovereenkomst pool huisbezoekers in kader contact- en bronopsporing ter 

bestrijding van de Covid-1 pandemie met de ELZ Westkust en Polder - goedkeuring  

Op 10/09/2020 nam de Vlaamse regering een besluit tot toekenning van een subsidie aan de 
zorgraden om de contact- en bronsopsprong ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken.  

Dit besluit stelt dat in de schoot van de zorgraden een pool van huisbezoekers moet opgericht worden 
waarmee in het besluit van de Vlaamse regering omschreven rollen of taken kunnen uitgevoerd 
worden. Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst met de eerstelijnszone opgemaakt waarvoor 
de goedkeuring wordt gevraagd. 

 

4. Agendapunt toegevoegd op vraag van raadslid F. Spaey - goedkeuring te verlenen tot het 

afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Ocmw Middelkerke, beheerder voor 

het WZC De Ril en Az Sint Jan, campus Henri Serruys in het kader van de coronacrisis 

Dit agendapunt werd op verzoek van raadslid F. Spaey toegevoegd. Het werd toegelicht als volgt: 



  

 

 

“De samenwerkingsovereenkomst kan mutadis mutandis overgenomen worden van de overeenkomst 
die op de Ocmw-raad van 14.10.2020 tussen Ocmw Middelkerke, beheerder voor het WZC De Ril en 
Az Damiaan werd goedgekeurd. 

In de notule van 14.10.2020 is voorzien dat een woonzorgcentrum met meerdere ziekenhuizen uit de 
regio een overeenkomst kan afsluiten. 

Op de Ocmw-raad van 14.10.2020 werd de suggestie gedaan dat het Ocmw Middelkerke als 
beheerder voor het wzc De Ril ook met de campus Henri Serruys van het AZ Sint Jan een 
overeenkomst zou afsluiten, gezien het Henri Serruys historisch gezien een “Ocmw-ziekenhuis” is. 

Deze suggestie kende evenwel geen gunstig gevolg, zodat door middel van huidig agendapunt 
gevraagd wordt dergelijke samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen Ocmw Middelkerke, 
beheerder voor het wzc De Ril en Az Sint Jan, campus Henri Serruys in het kader van de coronacrisis. 

Dat een bewoner de keuze dient te krijgen in geval van opname naar aanleiding van een covid-19 
besmetting tussen een ziekenhuis gelinkt aan de katholiek zuil en een autonome zorginstelling zoals 
Az Sint Jan, campus Henri Serruys die historisch gezien een Ocmw-ziekenhuis betreft. 

Dat wzc De Ril een wzc is dat uitgebaat wordt door het  Ocmw Middelkerke, zodat een samenwerking 
met een ziekenhuis met een band met het Ocmw zelfs principieel de voorkeur zou dienen te krijgen.” 

 

 

 
Zitting geheven om             uur 

 
De voorzitter 

 
Tom Dedecker  

 


