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*** De zitting wordt geopend om 20u55 ***

OPENBARE ZITTING
1.Goedkeuring verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 8 september 2020 goed.

2.IGO : aanduiding en mandatering gemeentelijk afgevaardigde statutaire algemene
vergadering en gewone algemene vergadering
De raad,
Gelet op desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van het decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004,
die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt
dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers,
die rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden, OCMW-raden en voor de
overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen.
Op voorstel van het vast bureau;
B E S L U I T:
Artikel 1 - Beslist om de heer Stefan Puttemans voor te dragen als afgevaardigde voor de
statutaire algemene vergadering en de gewone algemene vergadering van IGO op 11
december 2020.

Artikel 2 : Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de statutaire
algemene vergadering en de gewone algemene vergadering van IGO op 11 december 2020:
Goedkeuring alle agendapunten.

3. Goedkeuring reglement betreffende de toekenning van een eenmalige toelage
tussenkomst griepvaccinatie (covid-19)
DE RAAD
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen
van steun door de OCMW’s;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een
specifieke subsidie aan OCMW’s te gebruiken voor uitdagingen op het vlak van lokale
armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie
Gelet op het gereserveerde bedrag aan de gemeente Hoegaarden van 9631,00 euro
Gelet op het voorstel van de huisartsenkring HAZOH en de eerstelijnszone ELZOH om
dit jaar 2020 extra in te zetten op de gefaseerde vaccinatie tegen de seizoensgriep. Om
risicogroepen te beschermen en een overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen, is
het immers ontzettend belangrijk dat meer risicopersonen zich laten vaccineren.
Overwegende dat aan de OCMW’s wordt gevraagd om bij de meest kwetsbare inwoners
hun informatieflyer ivm griepvaccinatie te verspreiden.
Gelet op de goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Hoegaarden,
door de gemeenteraad en OCMW-raad van 17/12/2019 met daarin
ACT-167
Gezonde en hartveilige gemeente zijn
Gelet op de bespreking en goedkeuring van het principe van de eenmalige
tussenkomst in griepvaccinatie door het vast bureau van 5/10/2020.
Overwegende het voorstel van de sociale dienst om voor de financieel kwetsbaren een
tussenkomst te voorzien in de vaccinatiekosten.
Op voorstel van het vast bureau;
BESLUIT
Artikel 1 : Dit reglement is alleen van toepassing tijdens het jaar 2020.
De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden
december.
Art. 2 – Rechthebbenden
Rechthebbenden op een eenmalige toelage tussenkomst griepvaccinatie zijn:
-Personen die een leefloon of een financiële steun equivalent leefloon genieten
-Personen die in budgetbeheer zijn bij het OCMW
-Personen die in onze noodwoningen of LOI verblijven

In alle andere gevallen zal een sociaal onderzoek gebeuren naar de inkomsten en
uitgaven van de aanvrager.
Er kan enkel een tussenkomst voorzien worden mits gunstig advies van de
behandelende maatschappelijk assistent sociale dienst. Indien deze van oordeel is dat
een cliënt –ondanks een beperkt inkomen –deze tussenkomst niet nodig heeft, zal geen
toekenning kunnen gebeuren.
Art. 3 Tussenkomst en voorwaarden
De tussenkomst is enkel bedoeld voor de kosten die niet recupereerbaar zijn via de
ziekteverzekering.
Als risicopersoon * krijg je een deel van de prijs van het griepvaccin terugbetaald via de
ziekteverzekering. Vanaf 1 oktober betaal je dan voor het vaccin 4,08 euro of 2,45 euro
indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Zonder tegemoetkoming van de
ziekteverzekering betaal je voor een griepvaccin ongeveer 16 euro.
* Volgende personen worden gedefinieerd als risicopersoon:
•
personen van 50 jaar of ouder;
•
personen die een van de volgende chronische ziekten hebben: hart-, long- of
nieraandoeningen, diabetes, verminderde weerstand door andere ziekten of door een
medische behandeling;
•
professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder
hetzelfde dak wonen, en voor personen die beroepshalve in contact komen met levende
vogels en varkens;
•
verzorgend personeel dat in direct contact komt met personen met een verhoogd
risico op complicaties;
•
zwangere vrouwen;
•
personen opgenomen in instellingen;
•
personen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan
•
al wie onder één dak woont met de risicogroepen of met kinderen jonger dan 6
maanden.
Voor mensen die in een gesubsidieerde zorginstelling in Vlaanderen verblijven, is het
vaccin gratis. Het gaat om woonzorgcentra, psychiatrische instellingen voor lang verblijf
of instellingen voor personen met een beperking.
Art 4. Procedure
De toekenning van de toelage tussenkomst griepvaccinatie gebeurt aan de hand van een
beslissing individuele steun door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Rechthebbenden dienen een aanvraag te richten aan het OCMW tot het bekomen van de
eenmalige toelage tussenkomst griepvaccinatie 2020. De aanvraag moet gebeuren tussen
1 oktober en 1 december 2020. De aanvraag zal worden voorgelegd de eerstvolgende
vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
De uitbetaling van de toelage tussenkomst griepvaccinatie zal maar gebeuren mits
voorlegging van de bewijsstukken van de gemaakte kosten.
Art. 5 Slotbepaling

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de OCMW-raad en wordt
bekendgemaakt via de website www.gemeentehoegaarden.be
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