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ZITTINGSVERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
Gemeente Rotselaar 
 
Zitting van 21 april 2020 
 

 
Gelet op de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-
19 werd de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 april 2020 georganiseerd 
achter gesloten deuren en op digitale wijze ingevolge het besluit van de burgemeester van 8 april 
2020. 
 
 
Agenda 
 
 
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
 
Commentaren in Meeting.mobile: 
 
Geen commentaren voor dit punt. 
 
Stemresultaten: 
 
24 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De 
Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, 
Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van 
Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella 
Beckx en Gert Heylen 
1 onthouding: Ingrid Van Steenberge 
 
Stemverklaringen: 
 
Ingrid Van Steenberge (onthouding): Ik was afwezig op 28 januari 2020. 
 
 
2. Kennisname: Besluit van de burgemeester van 8 april 2020 - Organisatie gemeenteraad en 

raad voor maatschappelijk welzijn achter gesloten deuren en op digitale wijze 
 
Commentaren in Meeting.mobile: 
 
Ingrid Van Steenberge 20/04/2020 00:06 
Goed dat we op deze manier toch een raad voor maatschappelijk welzijn kunnen houden, echter kan 
in de toekomst de raad voor maatschappelijk welzijn georganiseerd worden via virtueel overleg aub? 
De techniek is daar toch voorhanden (in de webtoepassing?), dat ‘praat’ toch gemakkelijker en is ook 
meer transparant (met open deuren) naar de inwoners toe. 
 
Jelle Wouters 20/04/2020 16:46 
Rekening houdende met de richtlijnen van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur worden de 
vergaderingen van de Gemeente- en OCMW-raad georganiseerd door gebruik te maken van de 
software-toepassing Meeting.mobile en e-mail.  
 
Sinds januari 2019 gebruiken de raadsleden de toepassing Meeting.mobile voor de Gemeente- en 
OCMW-raad waardoor deze toepassing goed gekend is bij alle raadsleden. Door dit systeem nu ook 
te gebruiken, kunnen de Raden op een laagdrempelige manier worden georganiseerd zodat elk 
raadslid kan deelnemen.  
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Bovendien is het systeem ook goed gekend door de administratie die, omwille van de crisis, niet 
optimaal inzetbaar is en die zich bij voorkeur nu voornamelijk op andere dossiers dient te focussen 
omwille van deze crisissituatie. 
 
De werking houdt maximaal rekening met de mogelijkheid dat raadsleden zich kunnen informeren, 
vragen stellen, opmerkingen geven, informatie inwinnen, … De vragen en opmerkingen worden 
beantwoord door de leden van het College van burgemeester en schepenen. Elk raadslid zal ook 
digitaal zijn of haar stem kunnen uitbrengen en motiveren via dit systeem. Het waarborgt dus alle 
rechten van de raadsleden.  
 
Alle tussenkomsten worden opgenomen in het zittingsverslag dat aan elk raadslid wordt bezorgd 
binnen één week en ook publiek beschikbaar zal zijn. 
 
Natuurlijk zal deze werkwijze moeten worden geëvalueerd en hopen we zo snel als mogelijk de 
reguliere werking van de Raden weer te kunnen opnemen. 
 
 
3. Personeel - arbeidsreglement - goedkeuring 
 
Commentaren in Meeting.mobile: 
 
Geen commentaren voor dit punt. 
 
Stemresultaten: 
 
22 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De 
Bruyn, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, 
Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De 
Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Stella Beckx en Gert Heylen 
3 onthoudingen: Jeroen Janssens, Ingrid Van Steenberge en Farida Tierens 
 
Stemverklaringen: 
 
Jeroen Janssens (onthouding): Dit is een belangrijk dossier en dient dan ook eerst op commissie te 
worden besproken, met ruimte voor vragen, uitleg over totstandkoming, duiding bij elementen die niet 
zijn opgenomen en alle bijhorende interactie. 
 
Ingrid Van Steenberge (onthouding): Ik onthoud mij wegens niet besproken op een commissie wat 
gelet op het belang van zulk reglement wel belangrijk is. 
 
Farida Tierens (onthouding): Onthouding wegens niet besproken op commissie wat ons gelet op 
belang van zo'n reglement wel noodzakelijk is. 
 
 
 
4. Kennisname: Financiën - Goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de 

jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn van de gemeente Rotselaar 

 
Commentaren in Meeting.mobile: 
 
Geen commentaren voor dit punt. 
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5. Kennisname: Financiën - Vaststellingen van de toezichthoudende overheid over het 
meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Rotselaar 

 
Commentaren in Meeting.mobile: 
 
Geen commentaren voor dit punt. 
 
 
6. Mondelinge vragen 
 
Corona en OCMW 
 
 

 Nico Lodewijks over info vanwege het OCMW – toename (financiële) hulp vragen, 
impact COVID-19 op het budget, getroffen rusthuizen, getroffen gemeenschap 
(overlijdens, zieken).  

 
Graag zou ik volgende info ontvangen vanwege het OCMW : 

- Zijn er sedert de Covid-19 crisis meer en nieuwe aanvragen tot (financiële) hulp 
binnengekomen? 

- Welke impact heeft covid-19 op het budget? 
- Zijn de Rotselaarse rusthuizen getroffen? 
- Hoe is Rotselaarse gemeenschap getroffen (overlijdens, zieken)? 

 
Antwoord schepen Piet De Bruyn: 
 
Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk wat precies de impact van de Covid-19 crisis is op de sociale 
dienstverlening van het OCMW. Het aantal financiële hulpvragen fluctueert steeds, ook op 
ogenblikken dat er geen sprake is van een nationale gezondheidscrisis. Bovendien is het niet steeds 
mogelijk om een (nieuwe) hulpvraag al dan niet te linken aan de gevolgen van Covid-19. In dat opzicht 
is het ook (nog) niet mogelijk om te antwoorden op de vraag naar de impact van Covid-19 op het 
budget van het OCMW. 
 
Wel stellen we empirisch vast dat het aantal financiële steunen dat onder het stelsel van ‘dringende 
steun’ door de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegekend, in aantal is 
toegenomen. Ook hier is het evenwel niet altijd mogelijk om de vraag van een dringende steun al dan 
niet te linken aan Covid-19. Algemeen kunnen we stellen dat er vooral sprake is van een grotere 
ongerustheid bij een deel van het cliënteel van het OCMW waardoor een hulpvraag soms vroeger 
wordt gesteld.  
 
De gemeente heeft een goede relatie met de Rotselaarse woonzorgcentra die privaat worden 
uitgebaat. In het licht van de huidige Covid-19 crisis werd deze goede band nog versterkt. Op basis 
van de informatie die we vanuit de woonzorgcentra krijgen, zijn ze niet getroffen door besmetting met 
Covid-19. Uiteraard is dit een momentopname en zegt dit niets over de toekomst. 
 
Er bestaat geen meldingsplicht bij ziekte of overlijden door Covid-19. We beschikken dus niet over 
precieze informatie wat betreft het aantal overlijdens of ziektegevallen door Covid-19. In de media 
verschijnen regelmatig kaartjes die het aantal bevestigde Covid-19 besmettingen per gemeente 
aangeven. Onder voorbehoud dat deze gegevens correct zijn, blijkt onze gemeente tot de gemeenten 
te behoren met een eerder beperkt aantal besmettingen met Covid-19. Uit persoonlijke contacten 
weten we ook dat helaas een aantal inwoners van onze gemeente aan besmetting met Covid-19 zijn 
overleden.  
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 Christel Hendrix over initiatief om 80+’ers op te bellen en eventuele verbreding hiervan.  
 
Dag Piet, 
Mbt je initiatief om 80+'ers op te bellen, goed initiatief. Ik kan me voorstellen dat het ook goed 
onthaald wordt door de meeste mensen. Ook de nieuwsbrief die het sociaal huis vanmiddag 
uitstuurde over o.a. valpreventie vond ik zeer interessant en wellicht (spijtig genoeg) ook zinvol dezer 
dagen... 
Vraagje: waarom kiezen jullie enkel voor 80+'ers? Er zijn natuurlijk wel wat senioren in onze gemeente 
en je moet ergens een grens trekken, maar mits inschakeling van de mensen die zich hebben 
aangeboden via Rotselaar helpt, zou dat misschien breder kunnen getrokken worden naar 
alleenstaanden of alleenwonenden vanaf een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 70 jaar? Er is misschien 
een goede reden waarom het niet kan, doch ik wilde mijn bedenking even meegeven ter verbetering 
van de actie. 
Mvg, 
Christel 
 
Antwoord schepen Piet De Bruyn: 
 
In een eerste belronde worden de 80-plussers van de gemeente gebeld om te informeren hoe het met 
hen gaat en om te kijken welke (zorg)vragen ze eventueel hebben. Het klopt dat deze inspanning ten 
zeerste wordt gewaardeerd. Een van de vragen die wordt gesteld is de vraag of de behoefte bestaat 
om regelmatig (wekelijks) een telefoontje te ontvangen. De 80-plussers die hier positief op reageren, 
worden vervolgens gekoppeld aan een vrijwilliger die zich via het platform Rotselaar Helpt heeft 
aangeboden. Dit platform blijft overigens beschikbaar voor elke hulpvraag, waaronder bijvoorbeeld de 
vraag om regelmatig contact te hebben. 
 
Na het afronden van de belronde naar de 80-plussers zullen we evalueren en kijken of een volgende 
leeftijdsgroep kan opgebeld worden. 
 
We kozen ervoor om het bellen door medewerkers van het Sociaal Huis (sociale dienst en 
dienstencentrum) te laten gebeuren. Dit zowel omwille van privacy-redenen maar ook omdat zij door 
hun grondige kennis van de eigen dienstverlening en de sociale kaart in Rotselaar het best geschikt 
zijn om zorgvragen meteen te beantwoorden.  
 
Rotselaar, 29 april 2020. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

An Craninckx Bart De Vos 
algemeen directeur Voorzitter 

 
 


