Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Voorstel van raadslid Ilse Malfroot tot uitbreiding van de huidige mantelzorgpremie
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar voorstel vermeld:
“Mantelzorg is de extra en niet professionele zorg, die aan een zwaar zorgbehoevende persoon
wordt gegeven door iemand uit zijn of haar directe omgeving. Die persoon wordt de mantelzorger
genoemd.
De mantelzorgpremie is bedoeld voor de mantelzorger. Doorgaans is dit een gezins-of familielid,
maar het kan dus ook een vriend of kennis zijn met wie de zorgbehoevende persoon een
persoonlijke band heeft.
De premie is een erkenning voor de inzet van de verzorgende, en geen verloning voor de
geleverde prestaties. Het doel is om de zorgbehoevende, jong of oud, zo lang mogelijk thuis in zijn
vertrouwde omgeving te kunnen laten functioneren.
In Ninove stelt het reglement het volgende. Om op de gemeentelijke mantelzorgpremie aanspraak
te kunnen maken moet de zorgbehoevende persoon aan volgende voorwaarden voldoen:
Minstens 21 jaar oud zijn,
Minimum 12 punten behalen op een attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid,
Mindervermogend zijn (het netto-belastbaar inkomen van de zorgbehoevende mag niet
hoger zijn dan 1,1 x het grensbedrag voor verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering)
Gedomicilieerd zijn bij de zorgverstrekker in Ninove
Extra zorg kost veel geld, dat is voor velen geen geheim. Het huidige reglement van de stad houdt
hier geen rekening mee. Met dit reglement vallen net heel wat mantelzorgers van
zorgbehoevenden uit de boot, ofwel omdat de graad van zorgbehoevendheid niet zwaar genoeg
(minimum 12 punten op het attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid) is volgens de
voorwaarden, ofwel omdat de zorgbehoevende een te hoog pensioen heeft (netto-belastbaar
inkomen hoger dan 1,1 het grensbedrag voor verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering).
Volgens dit reglement hebben zorgbehoevende of gehandicapte minderjarigen eveneens geen recht
op de premie, hoewel net deze kinderen de dagelijkse zorg van een mantelzorger nodig hebben.
Voor Forza Ninove hebben de mantelzorgers van alle inwonende zorgbehoevenden, recht op een
mantelzorgpremie. De nadruk ligt op het verlenen van zorg door een vertrouwd persoon, met als
doel de zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis, in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen. Liever
langer thuis, dan naar een verzorgingstehuis, is het motto van velen. Thuis in de vertrouwde
omgeving wordt de zelfredzaamheid van de persoon verder gestimuleerd, en blijft de oudere langer
emotioneel gelukkig.
Daarom stel ik voor de voorwaarden te herzien en te versoepelen.
De mantelzorgpremie zou moeten worden toegekend aan de mantelzorger van de
zorgbehoevende die in aanmerking komt voor de Vlaamse Zorgverzekering (130 euro
zorgbudget voor zorgbehoevenden).
De mantelzorgpremie moet worden toegekend, zonder inkomensvoorwaarde. M.a.w.
moet elke mantelzorger die een zorgbehoevende in huis heeft, recht hebben op de
premie, los van het inkomen van die zorgbehoevende.
Bovendien dient de premie ook te worden toegekend aan ouders of verzorgers van zwaar
zorgbehoevende kinderen, jonger dan 21.
Om die reden verzoek ik de stad Ninove het reglement te herwerken en de voorwaarden te tot
toekenning te herzien als volgt.

Het college van burgemeester en schepenen verleent een mantelzorgpremie aan personen die de
thuiszorg waarnemen van een inwonende zorgbehoevende bewoner van Ninove die een van de
volgende attesten kan voorleggen:

•

minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest af te halen bij het
ziekenfonds);

•

minstens de score 35 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor
gezinszorg);

•

minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie
van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de
integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest af te halen bij het
ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid);

•

minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot
tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te
halen bij het ziekenfonds);

•

minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot
tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest
is alleen geldig als u verhuist van een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis naar een
thuissituatie;

•

bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal
(samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3);

•

kine-E-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3
jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BELschaal;”

AP2. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de financiële tegemoetkomingen aan
burgers en handelaars die hinder ondervinden door de coronacrisis
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:
“Sinds half maart kreunt ons land onder de gevolgen van de coronacrisis, zowel emotioneel als
economisch. Het coronavirus raakt immers in Vlaanderen steeds meer verspreid. Voor veel
bedrijven en burgers is er een ernstige impact. Om de bedrijven, de zelfstandigen en de burgers
zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële
problemen komen, hebben zowel de Vlaamse als de federale regering al een resem maatregelen
genomen
Stad Ninove communiceerde via Ninofmedia dat ze ook voorziet in een noodfonds van 1 miljoen
euro om hiermee zowel de burgers als de handelaars te ondersteunen.
Concrete maatregelen werden nog niet gecommuniceerd, hoewel zowel de middenstand als de
burgers vragende partij zijn naar meer duidelijkheid.
De coronamaatregelen hebben een immens grote impact op burgers, maar ook op de
ondernemingen die verplicht moesten sluiten of slechts beperkt kunnen open houden.
Hierover heb ik volgende vragen:
Welke maatregelen voorziet de stad voor haar burgers? Wie zal waarvoor in aanmerking
komen? Aan welke criteria zal moeten worden voldaan?
Zal de stad alle gemeentelijke heffingen voor de handelaars en verenigingen afschaffen
voor 2020? Hiermee doel ik op een afschaffing van:
• de solidariteitsbijdrage voor de handelaars,
• de gemeentelijke heffing voor bedrijven,
• de belasting op leegstaande commerciële panden,
• de belasting op het exploiteren van een taxidienst,
• de belasting op het exploiteren voor een dienst voor het verhuren
van voertuigen,
• de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken
met handelskarakter,
• de belasting op het leuren op de openbare weg,
• de belasting op het voeren van reclame met commerciële
doeleinden,
• de retributie voor het uitlenen van stadsmateriaal.
Wanneer en hoe zal de stad de steunmaatregelen publiceren?
De stad vraagt 10% administratiekosten voor de terugbetaling van geannuleerde
sportkampen. Vindt de schepen dit zelf geen asociale en zeer dure maatregel? Waarom
werd dit beslist?
Welke tegemoetkoming voor zelfstandige kinderopvanginitiatieven, die het zo al extreem
moeilijk hebben, en nu hun inkomsten zien dalen omwille van het aantal kindjes dat niet
aanwezig is in de opvang, voorziet de schepen?
Momenteel is iedereen slachtoffer van de coronacrisis, en zal dit extra financiële inspanningen
vragen van de stad.
Belangrijk om over na te denken, is de economische toestand NA de crisis, wanneer de
handelszaken en horeca terug mogen openen.
-

Welke relancemaatregelen zal de stad nemen, om het economisch leven na de crisis
opnieuw leven in te blazen?

-

Is de stad bereid om NA de crisis, gratis parkeren toe te staan in de handelskern om zowel
tegemoet te komen aan de handelaars als aan de burgers?

-

Hoe en via welke kanalen zal de stad communiceren over de relancemaatregelen?

AP3. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer omtrent de toestand in de stedelijke
rustoorden ivm het corona-virus
Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:
“Er werd door de 4 rustoorden die onze stad rijk is gecommuniceerd dat er op dat moment
(gelukkig maar) geen besmettingen met het Corona-virus werden vastgesteld.
Ik had dan ook graag antwoord op de volgende vragen :
1) Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. het aantal besmettingen ni de 4 rustoorden van
de stad?
2) Hoeveel overlijdens waren er sinds het uitvaardigen van de Corona-maatregelen die
begonnen op 13 maart in de verschillende rustoorden?
3) Op welke manier werden deze overlijdens meegedeeld aan de hogere overheid?
4) Klopt de bewering van Marc Van Ranst dat alle overlijdens (“zelfs mensen die overlijden
aan een hartaanval”) doorgegeven worden als Corona-doden?”

AP4. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot aankoop van I-pads ten behoeve van de
Ninoofse rustoorden voor de communicatie tussen bewoners en hun familie
Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:
“De stad heeft 15 “kinder-tablets” van de stedelijke bibliotheek ter beschikking gesteld van het
WZC Klateringen zodat de bewoners van het WZC kunnen communiceren met hun familie. Het
betreft echter kleine schermpjes die niet altijd geschikt zijn voor ouderen die in vele gevallen ook
een slechter “zicht” hebben.
Ook de andere rustoorden, die toch ook een taak van openbaar nut vervullen, zijn vragende partij
om degelijke I-pads ter beschikking te krijgen zodat ze hun bewoners kunnen laten communiceren
met hun familie. Indien ieder WZC 3 degelijke I-pads zou ter beschikking krijgen zou aan de vraag
al kunnen worden voldaan. Deze tablets kunnen trouwens ook na het Corona-tijdperk verder
kunnen blijven dienst doen als communicatiemiddel.
Ik vraag dan ook de principiële stemming over de aankoop van deze communicatiemiddelen ten
behoeve van alle rustoorden en vraag het schepencollege dit binnen de maand praktisch uit te
werken en aan te kopen.”

AP5. Interpellatie van raadslid Karolien De Roose ter attentie van het college van
burgemeester en schepenen over welke concrete maatregelen er formeel werden
bepaald ter ondersteuning van burgers, handelaars en verenigingen die getroffen
zijn door de gevolgen van het coronavirus
Volgende motivering wordt door mevrouw Karolien de Roose in haar interpellatie vermeld:
“Na de afkondiging van de draconische maar noodzakelijke maatregelen door de Nationale
Veiligheidsraad én onze burgemeester, naar aanleiding van het coronavirus, beseften wij als N-VA
Ninove al gauw dat dit een immense impact zou hebben op ons allen maar in het bijzonder op de
Ninoofse horecasector en kleinhandel.
Op 14 maart (intussen al meer dan een maand geleden) heeft N-VA Ninove een voorstel gedaan
van 10 maatregelen om de getroffen Ninoofse handelaars maar ook de vele verenigingen te
steunen.
In dat voorstel vragen wij onder andere om:
*de stadsbelastingen voor de getroffen handelaars niet te innen of deze te verminderen.
*de huurgelden bij de getroffen uitbaters van de cafetaria’s in CC De Plomblom, De Kleine Dender
en ’t Sportstekske gedurende een bepaalde periode kwijt te schelden.
*een steunfonds op te richten voor verenigingen die, ten gevolge van geannuleerde evenementen,
kosten hebben gemaakt die men niet meer kan recupereren.
Het stemde ons dan ook zeer tevreden om begin april in de lokale pers te mogen lezen dat het
Ninoofse stadsbestuur een noodfonds van 1 miljoen euro zou oprichten.
We keken reikhalzend uit naar deze gemeenteraad om te vernemen welke steunmaatregelen het
stadsbestuur zou treffen en hoeveel van onze constructieve voorstellen zouden worden
opgenomen.
Hierbij mijn concrete vragen:
-Welke concrete maatregelen werden er reeds formeel bepaald op het college van burgemeester en
schepenen om burgers, handelaars en verenigingen die getroffen zijn door de gevolgen van het
coronavirus te ondersteunen?
-Waarom werd dit, ondanks de aankondiging in de pers een maand geleden, niet geagendeerd op
deze gemeenteraad?”

Stafdienst
HP1. Stafdienst - modaliteiten virtuele zittingen gemeente- en OCMW-raad goedkeuring
Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de voorgestelde modaliteiten goed te keuren voor het
organiseren van online vergaderingen met de gemeenteraad en de OCMW-raad zodat er rekening
kan gehouden worden met de federale bepalingen rond Covid-19.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 28;
Gelet op artikel 133, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17, 18 en 26 maart 2020;

Feiten en context
Overwegende dat het fysiek bijeenkomen en vergaderen van de politieke organen niet verenigbaar
is met de geldende federale maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie;
Overwegende dat de dagelijkse werking en de projecten van de stad en het OCMW Ninove
gegarandeerd moeten blijven en dat er dossiers zijn die de goedkeuring van de gemeenteraad
behoeven;
Overwegende dat het uitstellen van de raadsvergaderingen niet wenselijk en geen optie is;
Overwegende dat de aanpassing van het huishoudelijk reglement van gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn betreffende het digitaal vergaderen voorligt op de raden van 22 en 23 april
en hier geen bepalingen over het volledig virtueel vergaderen vanop afstand zijn opgenomen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen en vast bureau reeds sinds 16
maart 2020 volledig virtueel vergaderen;
Overwegende dat de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn dus de modaliteiten op
welke manier de bestuursorganen en commissies vergaderen dienen vast te leggen;
Overwegende dat er een waaier aan mogelijkheden bestaat om een digitale of virtuele vergadering
van de bestuursorganen te organiseren, rekening houdend met het openbaar of besloten karakter
van de vergaderingen van het bestuursorgaan;
Overwegende dat stad en OCMW Ninove beschikken over een voor de raadsleden digitaal ontsloten
notulerings- en vergadersoftware Cobra@Home en dat de raadsleden allen over een tablet
beschikken om de vergaderingen voor te bereiden en mee te volgen;
Overwegende dat de diensten organisatiebeheersing en ICT een uitgebreide doorlichting hebben
gemaakt van de bestaande softwaretoepassingen voor audiovisuele en virtuele bijeenkomsten;
Overwegende dat de keuze uiteindelijk viel op de toepassing Cisco Webex Meetings, gezien er 25
raadsleden tegelijk in beeld zijn, de mogelijkheid tot opname van de zitting, opstarten van
stemmingen, livestreaming naar verschillende mediakanalen en de aanwezigheid van een
chatfunctie die de raadsleden toestaat om het woord te vragen;
Overwegende dat het opportuun is de agenda op te delen in A1 en A2-punten, die geen bespreking
behoeven maar hetzij unaniem goedgekeurd (A1) of de fractie zich geheel onthoudt (A2), en Bpunten, waarover wel een politiek debat wordt gehouden, om het vlotte verloop van de
vergadering te garanderen;

Overwegende dat het openbare karakter van de zitting gegarandeerd is door de livestream naar
Youtube;
Overwegende
dat
deze
werkwijze
werd
besproken
met
de
fractieleiders
en
gemeenteraadsvoorzitter op 14 april 2020 en zij hier hun goedkeuring voor hebben uitgesproken;

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist dat de openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn waartoe wordt opgeroepen tijdens de federale fase inzake de Covid-19
onder de volgende voorwaarden zullen georganiseerd worden:
1. Oproeping en deelname
De agenda en uitnodiging wordt via e-mail bezorgd aan de raadsleden. De
ontwerpbesluiten staan klaar in mobiele applicatie Cobra@Home, waar de raadsleden de
zitting kunnen voorbereiden.
De raadsleden ontvangen de uitnodiging om deel te nemen aan de hand van een
vergaderverzoek via e-mail met een link en paswoord naar de betreffende zitting. We
vragen met aandrang om deze link niet met andere personen te delen.
Voor raadsleden die technische bijstand wensen, of een meer kwaliteitsvolle
internetconnectie willen gebruiken, stellen we enkele plaatsen ter beschikking in het
stadhuis, met inachtneming van alle hygiënische en veiligheidsmaatregelen om de social
distancing te garanderen.
2. A- en B-punten
De agenda wordt onderverdeeld in A- en B-punten om het vlotte verloop van de zitting te
garanderen.
o A-punten worden niet ter zitting besproken. Er zijn 2 soorten A-punten:
▪ A1-punten: hierover is de stemming unaniem positief
▪ A2-punten: over deze punten onthoudt de fractie zich
o Over B-punten kan wel een debat gevoerd worden en wordt ter zitting (digitaal)
gestemd.
De fractieleiders bezorgen het standpunt van hun fractie per agendapunt via het daartoe
aangereikte sjabloon aan raadsledenloket@ninove.be:
o OCMW-raad: vóór 00:00 de dag voor de zitting
o Gemeenteraad: vóór 00:00 de dag voor de zitting
3. Stemmen/het woord vragen
De voorzitter roept alle B-punten afzonderlijk op. De schepenen geven toelichting bij het
agendapunt en de gemeenteraadsleden kunnen tussenkomen door dit aan te geven in de
chat. Indien een raadslid wil tussenkomen, typt hij/zij ‘ik wil het woord’ in de chat.
Een raadslid neemt pas het woord als hij/zij dit krijgt van de voorzitter. Het debat vindt
plaats conform de bepalingen in het huishoudelijk reglement:
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp,
tenzij de voorzitter er anders over beslist. De tweede tussenkomst duurt maximaal vijf
minuten. De indiener heeft het laatste woord van beschouwende aard (dit kan een derde
keer zijn). Bij een interpellatie is dit de interpellant.
Stemming gebeurt via Cisco Webex, via de functie ‘enquête’. De voorzitter zal aankondigen
wanneer de stemming zal plaatsvinden en vragen om de pop-up in te vullen als er gestemd
moet worden. Als iedereen heeft gestemd, krijgen de raadsleden een overzicht van de
stemresultaten te zien op het scherm. Bij een openbare stemming, ziet u het stemgedrag
van alle raadsleden. Bij geheime stemmingen, ziet u enkel de totalen.
4. Openbaarheid/audioverslag

De openbare zitting wordt opgenomen voor het audiovisuele verslag. De dienst
organisatiebeheersing zal melden wanneer de opname gestart en afgesloten wordt.
De openbare zitting wordt gelivestreamd naar Youtube Live en gedeeld via de sociale
mediakanalen van de stad.
Het audiovisuele verslag zal na de raadszitting zo snel mogelijk op de website van de
gemeente geplaatst worden om het openbaar karakter te waarborgen.
Wanneer de openbare zitting wordt afgesloten, worden de opname en livestreaming
stopgezet.

Noodplanning
45.

Noodplanning - aanduiden lid en plaatsvervanger beheerscomité
schakelzorgcentrum

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om een effectief lid en een plaatsvervangend lid aan te duiden voor
het beheerscomité van het interbestuurlijk samenwerkingsverband voor het schakelzorgcentrum.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, artikelen 392 tot 395;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning;
Overwegende dat volgens artikel 392 van het decreet lokaal bestuur twee of meer gemeenten een
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder
beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijke belang te verwezenlijken;
Overwegende dat het samenwerkingsverband, krachtens artikel 392 vierde lid van het decreet
lokaal bestuur, andere overheden dan gemeenten als deelnemer mag hebben en zich dan een
‘interbestuurlijk samenwerkingsverband’ mag noemen;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 betreffende de dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en verdere aanvullende beslissingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april ter goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van het interbestuurlijk samenwerkingsverband voor
het schakelzorgcentrum;

Feiten en context
Overwegende dat stad Aalst werd aangeduid als coördinator voor het schakelzorgcentrum voor de
regio Aalst (Aalst, Haaltert, Denderleeuw, Lede en Erpe-Mere) en Dender Zuid (Ninove,
Geraardsbergen). Hiertoe dient een interbestuurlijk samenwerkingsverband te worden opgestart.
Overwegende dat in het draaiboek versie 1.3 omtrent schakelzorgcentra van het Agentschap Zorg
en Gezondheid staat vermeld dat er voor de schakelzorgcentra een interbestuurlijk
samenwerkingsverband dient te worden afgesloten;
Overwegende dat er een kerngroep, een stuurgroep en een beheerscomité werd ingericht binnen
het interbestuurlijk samenwerkingsverband;
Overwegende dat er een effectief lid en een plaatsvervanger dient aangeduid te worden voor het
beheerscomité van het interbestuurlijk samenwerkingsverband;
Overwegende dat Tania De Jonge wordt voorgedragen als effectief lid en dat Veerle Cosyns wordt
voorgedragen als plaatsvervangend lid;

Financiële gevolgen

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: gunstig

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de kandidatuur van Tania De Jonge goed als effectief lid in het
beheerscomité van het interbestuurlijk samenwerkingsverband voor het schakelzorgcentrum.
Zij wordt vanaf heden aangeduid als effectief lid.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de kandidatuur van Veerle Cosyns goed als plaatsvervangend lid in het
beheerscomité van het interbestuurlijk samenwerkingsverband voor het schakelzorgcentrum. Zij
wordt vanaf heden aangeduid als plaatsvervangend lid.

